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তীুবাদ-প্রসঙ্গে 

অপরাঁজত এতিহাঁসক উপন্যাপ। অপরাঁজতের কাহনধ আমোরকার 
মান্তযুদ্ধের খণ্ড-কাহিনী। স্বাধীনতা, সমানাধকার ও গণতন্মের আদর্শে 
উদ্বুদ্ধ আমোৌরকান 'িস্লব দীর্ঘ ছয় বছর চলে। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধশ এই 
মৃক্তিষুদ্ধের একটি পর্যায়ের পটভূমিকায়, প্রথম আট মাসের বিপর্যয়ের কাঁহনী 
নয়ে লেখা হয়েছে এই উপন্যাস। আজাদী ফৌজের নিউইয়র্ক আঁভযানে 
উপন্যাসের আরম্ভ এবং ট্রেনটন আঁভযানের উদ্যোগ-আয়োজনে তার সমাপ্ত। 
উপযদ্পাঁর পরাজয়ে বিপর্যস্ত ম্বান্ত ফৌজের পশ্চাদপসরণের পরিপ্রেক্ষিতে 
হাওয়ার্ড ফাস্ট যে এতিহাঁসক ন্ত্র একেছেন, তার মধ্যে প্রাতিফলিত হয়েছে 
গোটা আমেরিকান বিপ্লবের প্রকতি, সেকালের আমোরকার ও্পানবোশক 
“জীবনের আলেখ্য এবং ম্যান্ত যুদ্ধের মহান নেতা জর্জ ওয়াশিংটনের চাঁরন্র। এই 
উপন্যাসের কোন ঘটনাই কিংবদন্তী, এীতিহাঁসক অসত্য কিম্বা কজ্পনা-রাঞ্জত 
নয়...কোন চরিন্ুই কাল্পাঁনক নয়। ফাস্টের ভাষায়, 'প্রাতাট নামের এক একটি 
লোক ছিলেন এবং কাঁহননতে যে ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, খোদ বিপ্লবেও তাঁরা 
অনুরূপ ভুঁমকাই গ্রহণ করেছেন। আম তাঁদের বাঁচিয়ে তুলবার চেষ্টা 
করোছ...।' আমেরিকান বিপ্লবের মহান নেতা এবং তাঁর চারপাশের লোক- 
জন এই উপন্যাসে 'যথোঁচত মানবীয় মর্যাদায়' প্রাতীষ্ঠত হয়েছেন। 

এ্ীতিহাঁসিক ব্যান্তরাও রন্ত-মাংসে-গড়া মানুষ । কিন্তু উত্তরপূরূষ সাধা- 
রণত তাঁদের মধ্যে আঁতমানবায় মহত্ব ও মহিমা আরোপ করে পূজা করে কিম্বা 
দোষ-ন্ুটি-দুর্বলতা ফেনিয়ে-ফাপয়ে তাঁদের লঘু প্রাতিপন্ন করবার চেস্টা করে। 
'সববদেশের হতভাগ্য ও নিপাড়তদের নিয়ে গড়া এক নতুন জাতির জনক", 
জর্জ ওয়াশিংটন সম্পকেও এমাঁন মনোভাব দেখা দিয়োছিল। উত্তরকালের 
একদল পূজারী তাঁকে দেবতার পর্যায়ে উন্নাত করে; আর একদল 
সমালোচক তাঁকে ভাঁজানয়ার গার্বত আভিজাত বলে প্রাতিপন্ন করবার চেষ্টা 
করে। ফাস্ট এই দুই পল্থাই বজন করেছেন। সমকালবন লোকের দৃম্টিতে 
রন্ত-মাংসে-গড়া মানুষ হিসাবে, নেতা হিসাবে যে-ভাবে তীঁন প্রাতিভাত হয়ে- 
ছেন, আমোরকান ম্যান্ত য্দ্ধের পটভূমিকায় ফাস্ট যথাসম্ভব সেই ভাবেই 
ওয়াশিংটনের চাঁরন্ন একেছেন। এই ভাবে এীতিহাঁসপিক উপন্যাস 'লখবার যে 
নতুন ধারা ফাস্ট প্রবর্তন করতে চেয়েছেন, অপরাজিত আমোরকার সাহত্য- 
জগতে সেই একক প্রচেষ্টার উজ্জ্বল দৃজ্টান্ত। অপরাজিতের ওয়াশিংটন 



টার স্মরণ কাঁরয়ে দেয় টলস্টয়ের 'ওয়ার এণ্ড পঠস' উপন্যাসের রুশ জৈনারেল 
কুতুজতকে। ৃ 

ফাস্টের এই প্রচেষ্টার সাফল্য আমোরকাতেও অকুণ্ঠ স্বঁকীত পেয়েছে। 
অপরাজিতের সমালোচনা প্রসঙ্গে একজন আমোরকান সমালোচক বলেছেন, 
'এতকাল পরেও ওয়াশিংটনকে এীতিহাসিক চারত্র এবং র্ত-মাংসে-গড়া মানুষ 

গহসাবে চিনতে না পারা প্রায় অসম্ভব বলেই মনে হয়। মিঃ ফাস্টের বৈশিষ্ট্য 
এই যে, ওয়াঁশংটনকে তিনি একসঙ্গে মহান নেতা ও মানুষ হিসাবে একেছেন। 
অন্য কোন ওপন্যাঁসক এমন সফলভাবে একাজ করেছে বলে আমার জানা নেই ।, 

উপন্যাসের শেষে লেখক নিজেই এক জবানবন্দী 'দয়েছেন। তাঁর সেই 
'শেষ কথা'র পর উপন্যাস সম্পর্কে বেশী কিছু বলা নিম্প্রয়োজন। কিন্তু এই 
উপন্যাসের কাহনপর সঙ্গে জাঁড়য়ে আছে সেকালের আমোরকার ওপানবোৌশক' 
জশবনধারা। কাজেই আমেরিকান উপাঁনবেশের গোড়াপত্তনের ইতিহাস ও 

মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সংক্ষেপে দচার কথা অনুবাদ যাঁরা পড়বেন, তাঁদের কাছে 
হয়ত অপ্রাসাঁঞ্গক বলে গণ্য হবে না। 

খুস্টীয় সপ্তদশ ও অস্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইয়োরোপবাসণর 
প্রবাস যান্ার ফলে নতুন মহাদেশের সমুদ্র সৈকতে গড়ে ওঠে এক নতুন দেশ-_ 
গোড়াপত্তন হয় এক নতুন জাতির । পুবনো ইয়োরোপ প্রাতীবাম্বিত হয় নব- 
রূপে নতুন পাঁরবেশে। গোটা ইয়োরোপীয় সমাজের 'শিক্ষা-সংস্কীতি, আচার- 
আচরণ ও রাঁতি-নাঁতির সখমশ্রণে আজকের আমোরকার বনিয়াদ গড়ে ওঠে 
নতুন জগতেব অতলান্তিক সৈকতে। 
নিজ নিজ ভাষা সংস্কৃতি ও সামাজিক রীীতনীতি গনয়ে ইয়োরোপের 

সর্বদেশেব আধবাসী ও 'নিগ্রো ক্লীতদাস আসে তন হাজার মাইল সাগর পাঁড় 
দয়ে। আসে ভাগ্যান্বেষী কুবেরত্ব-লোভী, আসে দুঃসাহসী । আর আসে 
দুর্গত হতভাগা আর নিপীঁড়তের দল .. রাজনোতিক সামাজিক ও ধমাঁয় 
পীড়ণের হাত থেকে ত্রাণ পাবার আশায় পাঁলয়ে আসে, আসে দাসখত লিখে । 

হয়ে যায় শ্বেত আগন্তুকদের ক্ষমাহণন নিষ্ঠুর উৎসাদন যজ্জের দাপটে । আমোর- 
কার কেনেবেক, কনেকৃটিকাট,, হাডসন, শাস্কেহানা ও পোটোমাক নদীর মোহানা 
বরাবর প্রায় তেরোশ মাইল জুড়ে গড়ে ওঠে তেরোটি নতুন উপনিবেশ। 



ইয়োরোপের ভাগ্যান্বেষখ, দুঃসাহস আর দু্গতরা পায় অফরেন্ত প্রাকাতিক 
সম্পদ, সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত খামার ও বসবাসের জামি। 

নতুন মহাদেশে নতুন উপানবেশ যারা গড়ে তুলেছে, 'নপীঁড়ত ও 'নির্ধা- 
1ততের সংখ্যা তাদের মধ্যে সর্বাধক। দারদ্র্ের পণঁড়নেই হোক, রাজভয়েই 
হোক, ধর্মাচরণের স্বাধীনতার মোহেই হোক, নিজ দেশে দুঃসহ নিপীড়নের 
সম্মূখীন না হয়ে কেউ সাগর পাড় দেয়নি। 

সাড়ে তিনশো বছর আগে ইয়োরোপবাসশর কাছে নতুন জগৎ ছিল বন- 
কান্তার-ঘেরা অজ্ঞাত-পরিচয় রহস্যময় দেশ। মাঝখানে সমুদ্রের দুস্তর 
ব্যবধান। তবু নতুন জগতের অফ.বন্ত বেওয়াঁরশ ধন সম্পদের রূপকথা চমক 
জাগায়, প্রলুব্ধ করে। ইংলন্ডের ছু ধনপাতি উপাঁনবেশ স্থাপনের জন্য 
উদ্যোগী হলেন। কল্ত নতুন জামদারী পত্তন করতে সর্বাগ্রে প্রয়োজন লোক- 
বলের চাই কুঁল-কাঁমন ক্ষেত-খামারে কাজ করবার লোকজন। সেকালের 
আমেরিকার এ লোক-সম্পদ ছিল না। অন্য জায়গা থেকে যোগান দিতে হবে। 

ইয়োরোপের দুঃস্থ আর দুর্গতরা এবং নিগ্রো ব্লাঁতদাস এ অভাব পূরণ করে। 
এক মূল্কের হতভাগ্য আর নিপীঁড়িতের দল অন্য দেশে গড়ে তোলে নতুন 
বসাঁতি। 

সেকালের ইয়োরোপের সামন্ত সমাজ ব্যবস্থার শোষণ ও পাঁড়ন, ধায় 
বাদ-বিসম্বাদ এবং যুদ্ধ-বগ্রহের দরুণ কোন দেশেই দুর্গত বা িনপীঁড়তের 
অভাব ছিল না। তবু 'নিজদেশে অভাব-অনটন ও অত্যাচারক্রিষ্ট মানুষও 
স্বভাবতই অজ্ঞাত ভাবষ্যতেব মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে কুণ্ঠা বোধ করে। নানা 
ছলা-কলার আশ্রয়ে, উজ্জবল ভবিষ্যতের প্রলোভনে মুগ্ধ করে উপাঁনবেশ 
স্থাপয়িতারা এদের অনেককে দেশত্যাগে প্রলুব্ধ করেন। অর্থ দিয়ে, সংসারের 
অত্যাবশ্যকীয় জনিসপন্ন দিয়ে, সমর যাত্রার ব্যয়ভার বহন করে এবং নতুন 
দেশে ভরণপোষণের প্রাতশ্রুত 'দিয়ে তারা সপাঁরবারে লোক সংগ্রহ করতে 
লাগলেন। লোক সংগ্রহের এ ছাড়াও গভন্ন পল্থা অবলম্বন করা হয়। দাস- 
ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ব্যবস্থা করা হয় নিগ্রো ব্লাঁতদাস যোগান দেবার। বিচারক 
ও কারাধ্যক্ষদের সঙ্গে ব্যবস্থা করা হল বন্দী-সংগ্রহের। জাহাজের কাপ্তেন 
দের সঙ্গেও বন্দোবস্ত করা হল লোক সংগ্রহের জন্য। নানা প্রলোভন দৌঁখয়ে 
1কম্বা সরাসাঁর অপহরণ করে এরাও নিয়ে এসেছে বহু লোক প্রস্কারের লোভে । 

নতুন জগতের অচিন পাঁরবেশে এইভাবে যত হতভাগ্য এসে পড়েছে, 
উপনিবেশ স্থাপয্িতারা তাদের দাসত্বের চুক্তিশর্তে আবদ্ধ করেছেন। প্রথম 



দিকে আজশবন দাসত্বের চুক্তবদ্ধ করা হত পরে চার থেকে সাত বছর 
দাসত্বের দাসখত লিখিয়ে নেওয়া হত। মেয়াদী চুক্তি অন্তে তাদের স্বাধীন- 
ভাবে বসবাসের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। 

এইভাবে বেসরকারী উদ্যম ও প্রচেন্টায় আমোরকায় বেশ কয়েকটি উপ- 
[নবেশ গড়ে ওঠে। মূল উপাঁনবেশ থেকেও পরে আরও কয়েকটি পত্তন 
হয়েছে। 

আমোৌঁরকার গোড়াপত্তনেব ইতিহাসে অর্থনোৌতিক কারণের প্রাধান্য থাকলেও 
তার পাশাপাশি ভিন্ন কারণও কাজ করেছে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর 
ইয়োরোপের ধমীয় বিবোধ-বিসম্বাদ, রাজানিগ্রহের ভীতি এবং যুদ্ধাবিগ্রহের 
দিভীষকা নতুন দেশের প্রসার ও পাারপ্যাম্টর প্রভূত সাহায্য করেছে । ধর্মা- 
চরণের স্বাধীনতাব আগ্রহে বাভন্ন সময়ে বহ্ ইংবেজ 'িউরিটান (গোঁড়া 
িষ্ঠাচারন), ধর্মভীরু শান্তিবাদী কোষেকান এবং আতাঁঙ্কত ক্যাথালক যেমন 

নতুন উপপানবেশে এসেছে, ঠিক তেমাঁন বাজ নিগ্রহেব ভয়েও বহু লোক সাগর 
পাঁড় দিয়েছে। 

মোটামুটিভাবে এইট;কুই প্রথম দিককার অতলান্তিক সৈকতের তেরোটি 
উপাঁনবেশের গোড়াপত্তনের কাঁহনী। অফুবন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ 
করে, বশাল দেশের অভ্যন্তরে অবাধে দুঃসাহস আভযান চালিয়ে আত দ্রুত 
এই নতুন বসাঁত সম্বৃদ্ধির পথে এগিয়ে যায়। 

নতুন দেশের ভোগোলিক পাঁববেশের পার্থক্য এবং নতুন বাসন্দাদের 
সাবেক ধ্যান-ধারণার 'বিভিন্নতা তাদের সমাস্ট-জীবন রূপায়ণে সুস্পন্ট পাথক্য 
সৃষ্ট করে। প্রাতাট উপাঁনবেশে গড়ে ওঠে অন্য-ীনরপেক্ষ স্বতল্ত্ সামাঁজক ও 
রাজনৈতিক জীবন। প্রথম থেকেই প্রাতিটি উপনিবেশে বাঁটিশ আইন ও শাসন- 
বাধ চাল্য ছিল। ইংলশ্ডে*ববের আনুগত্যও স্বীকার করত সবাই। তবু 
প্রীতাট উপনিবেশ কার্যত ছিল সম্পূর্ণ স্বায়ন্তশাসনাধীন সতন্ন অণ্চল। তখন 
পযন্ত নতুন জাতীয়তার আদর্শ দানা বেধে ওঠোঁন। আণুিক প্রীতি, নিজ 
নিজ উপাঁনবেশেব প্রাতি আনুগত্য বাঁসন্দাদের মনে বেশ সাড়া জাগাত। 
উপনিবেশে উপপানবেশে রেষা-রোষ বাদ-বিসম্বাদের অন্ত ছিল না। নয়া 
ইংলম্ড নামে পাঁরচিত উত্তরাণ্থলের উপানবেশসমূহের বাঁসন্দারা ঘৃণা করত 
দাক্ষণাণ্চলেব আভজাত প্লান্টাবদের। আবাব দাক্ষণাণ্চলের তামাক ব্যবসায়শ 
গ্লান্টার ভূস্বামীরা নযা-ইংলশ্ডের বাঁসন্দাদের ইতর চাষা বলে মনে করত। 



উত্তরাপ্ঠলের পিউবিটানদের গোঁড়া মধ্যাণ্লের উপানবেশে পান্তা পায়ানি। 
এখানকার সমাজজীবন ছল বোৌঁচন্রযময় এবং সহনশীল। ইংরেজেতর বাঁস- 
ন্দারাও এই অগ্টলেই ভীড় করেছে সব চাইতে বেশী । ধর্মভীরু শান্তিবাদণী 
কোয়েকারদের প্রভাবে এবং বহু? জাতির মিলনতীর্থ বলে বহু ভাবধারা, বহু 
ভাষা এবং বহুল বৃত্তি এখানে পাশাপাঁশ বেড়ে উঠেছে । বহু জাতি, বহু 
ভাষার মিলনতীর্৫ঘ নিউইয়র মধ্যা্টলের আদর্শ প্রতীঁক। 

উপনিবেশে উপানবেশে এত পার্থক্য এবং ঝগড়া-ঝঞ্জাট সর্তেও কয়েকটি 

বিষয়ে নতুন বাঁসন্দারা একমত ছিল। আত্মনিয়ল্পণের আঁধকার, 
অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকার এবং দেশের অভ্যন্তরে সম্প্রসারণের অধি- 
কারের প্রশ্নে কোন উপানিবেশই ভিন্ন মত পোষণ করত না। 

বৃটিশ পাঁলয়ামেন্টের নীতির ফলে যখন এই আঁধকার সঙ্কোচের শঙ্কা 
উপাস্থত হয়, আমোবকাব বাসিন্দাদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দিল। প্রথম 
দিকে বৃটেনের কোন সুসংবদ্ধ কিম্বা সুস্পষ্ট গুপনিবোশক নীতি ছল না। 
অস্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝ ভারতবর্ষে ও আমোরিকায় ফরাসী শান্তকে ঘায়েল 
করে, সাম্রাজ্যক প্রাতদ্বন্দীর শঙকামূস্ত বৃটেন আমোরকায় আঁধকতর কর্তৃত্ব ও 
প্রভূত্ব প্রাতচ্ঠার জন্য তৎপর হয়ে উঠল। 'বাভন্ন দ্রব্যের উপর শুল্ক ধার্য 
কবে, করভাব চাপিয়ে, পাশ্চম দিকে উপনিবেশেব সম্প্রসারণের পথে বাধা- 
নিষেধ আরোপ কবে সে আমেবিকাকে নিয়ন্ণাধীনে আনবার সংস্পজ্ট সাম্া- 
'জ্যিক নতি অবলম্বন করল। আমোবকার বাঁসন্দাদের মধ্যে তুমূল আলো- 
ডন দেখা দিল। কর বিরোধী আন্দোলনেব মধ্য দিয়ে মানত আন্দোলন প্রসার ও 
পারপযাত্ট লাভ করতে লাগল। কব-ভারের চাইতে কর সংঁম্লম্ট রাজনৈতিক 
ও শাসনতাল্দিক প্রশ্ন প্রাধান্য লাভ করল। আমেরিকাব পক্ষ থেকে দাবী করা 

হল যে একমান্র আমোরকার প্রাতীনাধদেরই আঁধকাব আছে আমোরকার উপর 
কবধার্য করবার। তাবা বল্লে, ইংলশ্ডেব রাজা মাসাচুসেটসেরও রাজা । কিন্তু 
বৃটিশ পালিয়ামেন্টে যেহেতু উপনিবেশের কোন প্রতিনিধি নেই, কমন্স সভার 
কোন একতেয়ার নেই আমোরকার উপর কর ধার্য কববার কিম্বা আমেরিকা 
সম্পর্কে কোন আইন পাশ করবার। কন বিরোধী আন্দোলনের এই রাজনোতিক 
ধ্বান বহু? আমোরিকানকে টেনে এনেছে মুক্তি-সংগ্রামের পতাকা তলে। 

উপানবেশের প্রতিরোধ আন্দোলনের তারতায় বৃটেন মাঝে মাঝে পিছু 
হটেছে, থমকে দাঁডয়েছে, গকল্ত নীতি ত্যাগ কবোন। আমোঁরকাব ব্যাপারে 
বৃটিশ পা্লয়ামেপ্টের হস্তক্ষেপে বিক্ষযব্ধ বাঁসন্দাদের মধ্যে প্রাতিরোধ আন্দো- 



গানের কর্মপন্থা সম্পর্কে একমত ছিল না। একদল ছিল আপোষপল্থায় 
[শ্বাস আমলাতন্প্, কোয়েকারদের অনেকে, বহ7 ব্যবসায়ী (বিশেষতঃ 
মধ্যালের) চরমপন্থার বিরোধী ছিল। কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শে 
উদ্বুদ্ধ সশস্ত বিদ্রোহে বিশ্বাসী চরমপল্থী দেশপ্রোমকদের দলে ছিল দরিদ্র, 
বৃত্তিজীবী শ্রেণী, দাঁক্ষণের প্লান্টার ভূস্বামীরা এবং বহু ব্যবসায়ী । আমে- 
রিকান বিপ্লব প্রসঙ্গে যাদের নাম অবিস্মরণীয় হয়ে আছে, সেই আদমস, 
জেফারসন, হ্যানকক, টম পেইন, ফ্রাওকাঁলন, ডিকিনসন এবং ওয়াশিংটন ছিলেন 
এই চরমপল্থী দলে । শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী চরম পল্থীদেরই জয় হল। রাজভন্ত 
আপোষপন্থীরাই আমেরিকার ইতিহাসে টোরী নামে পাঁরচিত। 

চরম অবস্থা দেখা দিল, বৃটেন যখন ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানকে চা 
ব্যবসায়ের আঁধকার দিল। এই একচোটয়া আঁধকারের বিরুদ্ধে সর্বত্র বয়কট 
আন্দোলন মাথা চাড়া 'দয়ে উঠল। কোম্পানীর এজেণ্টরা অন্যন্ন পদত্যাগ 
করল কিন্তু বোস্টনের এজেন্টরা রাজশান্তর সাহায্যে চা খালাস করবার জিদ 
ধরল। সামুয়েল আদমসের নেতৃত্বে দেশ-প্রোমকেরা জাহাজে চড়ে চায়ের বাস্ক 
জলে ফেলে দিল। বোস্টন ও মাসাচুসেটস টপানিবেশ প্রথমাবাধ প্রতিরোধ 
আন্দোলনে 'বাশষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এইবার তাদের শায়েস্তা করবার 
জন্য বৃটশ গবর্নমেন্ট বোস্টন বন্দর অবরোধ করে মাসাচুসেটসের বিরুদ্ধে 
শাস্তমূলক আইন জারী করলেন। আইন প্রয়োগের জন্য বোস্টনে একাঁটি 
বৃটিশ গ্যারশন মোতায়েন করা হল। দেশপ্রোমকেরা সশস্ত্র প্রাতরোধের 
তোড়জোর শুরু করল। লেকাসংটন গ্রাম ও কনকর্ড শহরে আমোরকান 
বিপ্লবের প্রথম শোণিতপাত হল। লেকাঁসংটন ও কনকর্ডের এই গ্যলণীর 
আওয়াজ সারা আমোরকায় ধ্বানত প্রাতধ্বানত হল। সমস্ত উপানবেশে 

মান্ত যুদ্ধের সাড়া পড়ে গেল। 
সাধারণ বিপদের সম্মুখে, সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে তারা একসাথ হল, এক- 

জোট হল, কিন্ত একমত বা একপ্রাণ হতে পারল না। 
প্রীতরোধ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাভন্ন উপানবেশের এক্য বেড়ে ওঠে। 

স্ট্যাম্প আইনের প্রতিবাদে নয়টি উপানবেশের প্রাতীনাধ নিউইয়র্কে মালত 
হয়ে সাঁম্মালত প্রাতবাদ জানায় (অক্টোবর, ১৭৬৫)। দমনমূলক আইনের 
প্রাতবাদে িলাডেলাফয়ায় প্রথম মহাদেশীয় কংগ্রেসের আধবেশন হয় ১৭৭৪ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসে। লেকসিংটন ও কনকর্ডে'র ঘটনার পর একমাস যেতে 
না যেতেই এই শহরেই দ্বিতীয় মহাদেশীয় কংগ্রেস মালত হয় (মে, ১৭৭৫)। 



এই কংগ্রেস থেকেই গোলামির পাঁরিবতে ঈবাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণবাল দেবার 
উদাত্ত আহবান জানান হয়, কর্ণেল ওয়াঁশংটনের নেতৃত্বে মহাদেশীয় মূন্তি ফোঁজ 
গঠন করা হয় এবং ১৭৭৬ সালের জুলাই মাসে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। 
দীর্ঘ ছয় বছর যুদ্ধ চলে। ১৭৮১ সালে কর্নঅয়ালিসের আত্মসমর্পণে যুদ্ধ 
শেষ হয়। আমোরিকা স্বাধীনতা লাভ করে। 

আমেরিকার ম্যান্তষুদ্ধের এই দশর্ঘ ইতিহাসের প্রথম আটমাসের ঘটনা অব- 
লম্বনে গড়ে উঠেছে অপরাজতের কাঁহনী। ফাস্টের ভাষায়, 'শেষ কথা দিয়েই 
অনেক বই শেষ করা হয়। এখানে সে-রাঁতির ব্যাতক্রম আছে। যে রন্তমাথা 
পায়ের 'মাঁছল ট্রেনটনের দিকে এঁগয়ে যায়, সেই মিছিলের পদশব্দ বস্ত্রীনর্থোষে 
দুনিয়ার বুকে প্রাতধ্বানত হয়েছে। গ্রন্থকার তার পুনরাস্ত না করেই 
উপন্যাস শেষ করেছেন। , 

আনভ্যাঞ্কুইস্ট্ (অপরাজিত) বাংলা সাহত্যে হাওয়ার্ড ফাস্টের প্রথম 
প্রকাশিত উপন্যাস। আজকের আমোরকার অন্যতম প্রাতিভাশালণ এই প্রগাঁত- 
1শল্পী বাঙালী পাঠকের কাছে সপাঁরচিত হলেও, বাংলা পাঠকদের সঙ্গে সে 
পাঁরচয় তাঁর নেই। কাজেই ফাস্টের সামান্য পারচয় দিয়ে আমার কথা শেষ করব । 
নিউইয়র্ক শহরে ফাস্ট জন্মগ্রহণ করেন ১৯১৪ সালের ১১ই নভেম্বর । 

স্কুলের পড়া শেষ করে, কলেজে না ঢুকে তিনি বাড়ী থেকে পালিয়ে যান 
দাক্ষণাণ্চলে। কিন্তু কিছুদিন পরেই নিঃস্ব হয়ে ফিরে আসতে হয়। তারপর 
চিত্রশজ্পণ হবার আশায় ভার্ত হলেন ন্যাশনাল একাডেমি অফ ডিজাইনে । 

দু'বছর পরেই বুঝতে পারলেন যে "চন্রাশল্পী হবার সম্ভাবনা তাঁর কোনকালেই 
নেই। তখন সব ছেড়েছুড়ে দেন। সেই থেকে জাঁবিকা অজনের জন্য তানি 
অনেক 'কছুই করেছেন এবং যবস্তরাস্ট্রের যন্্-তন্ন ঘুরে বোঁড়য়েছেন। এই সময় 
হামেশাই তান ইিলখতেন। মান্র উীনশ বছর বয়সে (১৯৩৩) তাঁর প্রথম উপ- 
ন্যাস, টু ভ্যালিজ' প্রকাশিত হয়। আমৌরকার ম্যান্তযুদ্ধের প্রথম দিকের 
সীমান্ত কাহিনী নিয়ে লেখা তাঁর এই উপন্যাস প্রকাশিত হবার পর ফাস্টের 
জশবনের মোড় ঘুরে যায়। সাহত্য-সাধনাকে তিনি জাবনের প্রধান বৃত্ত 
বলে গ্রহণ করেন এবং আঁচরেই আমেরিকার সাহিত্য জগতে তাঁর আসন 
সপ্রাতিম্ঠত হয়। 

ফাস্টের এ্রীতহাসিক উপন্যাসে আমেরিকানরা এক নতুন ধারার সম্ধান 
পেল। হীতিহাসের পূৃভ্ঠা থেকে কুঁড়য়ে অতীতের রন্তমাংসে গড়া মানুষ- 



গুলোকে তিনি বাঁচিয়ে তুললেন সমকালখন পারবেশে। আউকের মনে 
নতুন করে চিনতে পারল সেকালের সাচ্চা মানুষগুলোকে । মানদুষের প্রাত 

গভীর মমতা, দরদ ও অকৃত্রিম ভালবাসার প্রলেপে সেকালের মান্মষের সঙ্গ 
আজকের মানূষের নতুন আত্মীয়তা প্রাতীষ্ঠত হল। আনভ্যাঙ্কুইস্ট্ 
(অপরাজিত), ফ্রীঁডম বোড্, লাস্ট ফ্রণ্টিয়ার, কনাসভড্ ইন লিবার্টি, সাট- 
জেন টম পেইন এবং স্পার্টাকাস্, ফাস্টের এই এীতহাঁসক সাহিত্য সাধনার 
উজ্জ্বল নিদর্শন। সাচ্চা ইতিহাসের পারপ্রেক্ষিতে তাঁর উপন্যাসে দেখতে 
পাই সেকালের সাচ্চা মানুষগুলোকে। 

কিন্তু ফাস্ট শধূ এীতিহাসক উপন্যাস লেখকই নন। ছোট গল্প, 
প্রবন্ধ-সাহিত্য ও শিশ-সাহত্য রচনাতেও তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 
এই বহামুখী শিল্পীর বই আজও আমোবকায় বিশেষ সমাদর ও বহুল প্রচার 
লাভ করে। বিদেশেও ফাস্টের অনূরাগণীদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। 

নিজেব জীবন ধাবা সম্পূর্কে তানি নিজেই চমৎকার এক ফাঁরাস্ত 'দয়ে- 
ছেন। 'লেখা, ব্রজ খেলা, সবাক ছেড়ে ছুড়ে চুপ করে থাকা, পাহাড়ে চড়া, 
আমোঁরকান বিশ্লব, আহ্ডা মারা, মাছ ধরা, মদ খাওয়া, ছবি আঁকা এবং 
খাওয়া-দাওয়া--এ-ই নাক তাঁব জীবন! 

কিন্তু এ ছাড়াও ফাস্টের ভিন্ন পরিচয় আছে। ফাস্ট শুধু শিল্পীই নন, 
[তান শান্ত সোনক, স্বাধীনতা ও গণতল্পের শাবরের অন্যতম যোদ্ধা। 
সাঁহত্কে তান অবনসংগ্রামের সঙ্গে আবিচ্ছিন্ন মনে করেন বলেই তাঁকে 
দেখতে পাই আমেরিকাব শান্তি-সৌনকের পুবোভাগে, গণতন্ত্র ও গণ- 
স্বাধীনতাব শাবরে। আমেবিকাব ফাঁসস্তশান্ত যখন নিগ্রো-নির্যাতনের 
নৃশংসতায় মেতে ওঠে, তখন সাহাত্যক ফাস্টের লেখনী-মুখে শুধু 
ধপকসূকিলঃ ইউ, এস, এ' সৃষ্টি হয না, নিগ্লোদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে 
তিনি সংগ্রাম কবেন সমানাধিকার ও ব্যান্তদ্বাধীনতা প্রাতিষ্ঠার জন্য। প্রত্যক্ষ 
সংগ্রামের সেই অভিজ্্রতা থেকে সৃষ্টি হয় সাহতোোর। 

পাণ্ডুলাপ সংশোধনে বন্ধূৰর রাঁব ভট্রাচার্যেব যথেষ্ট সাহায্য পেয়োছি। 
সে খণ স্বীকাব না করলে অন্ববাদ প্রসঙ্গ অসমাপ্ত থেকে যায়। 

১লা ফাল্গুন, ১৩৫৯ প্রফাল্ল চক্দবত্তা 



গাজা পপর্বী 

ক্রাবলালা 





ভাজিনিয়ার ভদ্রলোক 
গা-পোড়ান গরম ঘরের মধ্যে। গরম জলের ছ্যাঁকা লাগছে মনে হয়। 

1তন তিনটে জানালা ও কপাট খিল দেওয়া । গুমটের তাত তাই আরও বেড়েছে" 
ঘুমের ব্যাঘাত কোন কালেই তাঁর বড় একটা হয় না। কিন্তু আজ সব চেষ্টাই 
ব্যর্থ হচ্ছে। ঘুম নেই। ভন্দ্রায় চোখ জাঁড়য়ে আসে, তবু উশখুশ করে 
ঘামে-ভেজা বালিসের উপর এপাশ-ওপাশ করে কাটাতে হচ্ছে। স্মৃতিলোকে 
আবার্তত হচ্ছে বহু ছায়াছবি, নানা কথা ঘুরপাক খাচ্ছে মাথার মধ্যে। 
পলকেব জন্য কোন কোনটা হয়ত মানসপটের সমূনে এগিয়ে আসে, আবার 
পরক্ষণেই হারয়ে যায়। "চন্তার এই আনাগোনা ভাঁড় ঠেলাঠোঁল একেবারে 
সারয়ে দিয়ে তানি ঘুমোতে চান জোর করে চোখ বুজে মট্কা মেরে পড়ে 
থাকেন ঝিমোন ; তব্ কোথায় ঘুম? স্মৃতিপটে জেগে থাকে অস্বা্তকর 
এক বেদনার অননভাত। 

বিছানার পাশে ঝুল-কালি মাখা ঢাকনির মধ্যে মোম বাতিখানা জলে 
যাচ্ছে। সেই নিভু-নিভূ অস্পম্ট আলোকেও ঘাঁড়র কাঁটা মালুম হয়। বারবার 
ঘাঁড় দেখছেন তান একটা দেড়টা..দুটো...। মানট দশেক পরেই মনে 
হয় এখন নিশ্চয়ই পাঁচটা হবে। বাতি নিভে না যাওয়া পর্ব্ত চ'লল এই 
বার বার ঘাড় দেখা। 

সে রাম্নে সহসা একবার ঘুম ভেঙে তাঁর কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। 
কেমন একটা ছমুছমে ভাব। গায়ের ঘাম যেন ঠাণ্ডা হয়ে এল। আচমকা 
উবে উঠলেন তিনি. মূখ ভরাতি ব্ণের দাগ হাতড়ে হাতড়ে আত্মস্থ 
হবার চেষ্টা করলেন। নিরন্তর অন্ধকারের মধ্যে চোখ পাঁকয়ে তাকাতে 
লাগলেন কোথাও কিছু দেখা যায় কি না! কিছুই নজরে আসে না। এ 
অন্ধকারেব শেষ নেই। জানালা-কপাটে কষে িল-আঁটা, তার কোনো ফাঁক 
য়ে ক্ষীণতম আলোর বালিকও মালুম হয় না। আবার তিনি ঘাঁরয়ে 
ফরিয়ে বার বার নিজের নাক-কান-চিবৃক-কপাল, ব্রণের দাগগুলো ও পাতলা 
চুলে হাত বুলোতে লাগলেন? আজ তারি বোধশান্তও লোপ পেল নাকি? 
গজের নাকটাকে মনে হচ্ছে 'বরাট কিছু, ব্রণের দাগগুলো লাগছে গভার 



গর্তের মত আর চিবুকটাকে মনে হচ্ছে কিম্ভতাকমাকার একটা কীলকের মত। 
পাশ ফিরে গায়ের কম্বলখানা ছড়ে ফেলে 'দলেন; তারপর সহসা 

পাতাঁস, পাত্ঁপ” বলে কশকয়ে উঠে ভেজা বালিশে মূখ চেপে উপুড় হয়ে 
পড়ে রইলেন। 

উষার পান্ডুর ছটা চুইয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকতেই আবার তাঁকে দেখা গেল। 
আগেই ঘুম ভেঙেছে। ছড়ান-উল্টান বিছানার উপর বসেছিলেন 'তাঁন। 
ভাঁজ পড়া নাইট শার্টটা হাঁটুর উপরে কুণ্চকে আছে। আঁস্থসার লম্বা পা 
দুখানা দেখে কাকতাড়ুয়ার ঠ্যাং-এর কথা মনে পড়ে । রাত্রে ঘৃম হয়নি বলে 

তাঁকে বিশ্রী উস্কোখুস্কো, আরও অবসাদ-ক্ষি্ন কশ বলে মনে হচ্ছে। পাছা 
ঘষে ঘষে বিছানার পাশে এসে তিনি লম্বা হ্যাং বাড়িয়ে মেজেয় চঁটিজোড়া 
খুজতে লাগলেন। নরম ফেল্টের চাট আঙুলে ঠেক্তেই একট; কোমর 
বাঁকয়ে উঠে দাঁড়ালেন। এমানভাবে খাড়া হয়ে দাঁড়ান খুব লম্বা লোকের 
একটা সহজাত অভ্যাসের মত। হাই তুলে দুই একটা আড়মোড়া দিয়ে তিনি 
জানালার কাছে গিয়ে খিল খুলে দিলেন। বাইরের হাওয়া বেশ ঠাণ্ডা। 
'মানট কয়েক সেই শরীর-জ-ড়ান স্নিগ্ধ হাওয়ায় চুপ করে দাঁড়য়ে রইলেন। 
তখনও অরুণোদয় হয়নি। উদয়াচল সবে ফর্শা হয়েছে মান্। দিন ভাল 
যাবে কি যাবে না এখান বলা যায় না। তবে আবহাওয়া যাই হোক-- রোদ 
উঠুক ক ক্ষুদ্ধ ঝড়ো মেঘে আকাশ ছেয়ে থাক, চটচটে অস্বাস্তকর গরমের 

জহ্লুনি থেকে নিস্তার নেই । গোটা দেশের মধ্যে এই ভ্যাপসা গরম একমান্র 
নিউইয়র্ক শহরেরই বৈশিষ্ট্য । 

সুদূর উদয়াঁদগন্ত থেকে ক্ষুব্ধ ঝড়ো মেঘের ক্ষীণ গরু গুরু ডাক কাণে 
আসছে। খানিকক্ষণ জানালায় দাঁড়িয়ে থেকে অপন মনে তিনি বলে উঠলেন £ 

বাঁষ্ট হবেই। ঝড়ো মেঘ, বৃম্টি, জল, কাদা এর বেশী কিছু চিন্তা করা তাঁর 
পক্ষে সম্ভব নয়-এত ঘুম-কাতর ক্লান্ত তিনি। বড় বড় হাতের পাতা 'দয়ে 
চোখ রগড়ে বিছানার চারপাশে কয়েকটা পাক খেয়ে তিনি ধপ করে একটা 
সরদ-পায়ার চেয়ারে বসে পড়লেন। কিন্তু ঠিক হয়ে বসৃতে না বসতেই কড় 
কড় শব্দে বাজ ডেকে উঠ্ল। এই আচমকা চড় চড় শব্দ বর্ষণের নয়, বনাশের 
.বজ্পাতের। চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন 'তান। কোথায় রইল চাট! 
খালি পায়েই ছুটে গেলেন জানালার কাছে। মুখ বার করে হাঁকলেন-_বাল! 
বাল! বালি! 



কণ্ঠস্যর তাঁর তেমন ভগ্লাট বা জোরাল না হলেও বেশ তশক্ষ+ বাঁজাল। 
চাবুকের মত কড়া। চটপট মাথার উপর দিয়ে শার্টটা খুলে ফেলে তান 
“বালি বিলি" বলে চীৎকার করে উলঙ্গ হয়ে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। 
হাড়ের উপর চামড়া জড়ান আস্থসার দেহ। প্রশস্ত কাঁধ, প্রশস্ততর পাছা। 

তবু এই শীর্ণকায় লোকটির বিশাল দেহের খাঁচা যখন পোশাকের সাজে চাপা 
পড়ে তখন তাঁকে শান্তমান বলেই মনে হয়। হন্তদন্ত হয়ে একাঁট কালো 
আদম ঘরে ঢুকতেই তিনি পোশাক নিয়ে আসবার ফরমাস 'দলেন। 

কালো আদমীটর সাহায্যে পোশাক পরতে পরতে তাঁর উত্তেজনার ভাবটা 

সহসা কেটে গেল। মেজাজ শান্ত হল। বছানার পাশে বসে নিজেই মোজা, 
বাফ্ 'ব্রিচেজ, উত্চু গোড়ালীর বুটজুতো পরে নিলেন। পোশাক পরবার সঙ্গে 
সঙ্গেই মানুষটা যেন বদলে গেল...জ্ঞানে বুদ্ধতে শান্তমান এক বালম্ঠ 
মানুষ হয়ে পড়লেন। মোটা মোটা হাড়ের গিশ্ঠ যেই সুতির জামা ও কালো 
ব্রিচেজে চাপা পড়ল অমাঁনই তাঁর দীর্ঘ শীর্ণ দেহ একটা বিশিষ্ট মানূষের 
চেহারা পেল। উস্কোখৃস্কো পাতলা লাল চুল তানি উল্টে আঁচড়ালেন। 
তখন বিনিদ্র রজনীর সাক্ষী রইল শুধু কটা চোখের ক্লান্ত দৃস্টি। 

এর পর সাদা একটা চীনামাটির পান্রে হাতমুখ ধুয়ে নীল জ্যাকেটটা পরে 
শনলেন। এখন যাঁদ মাথার উপর আবার কড়কড় শব্দে বাজ ডেকে ওঠে তাহ'লে 
তাঁর শাঙ্কত দুরু দুরু কাঁপুনি আঁটসাট ডীর্দর বম্ধনেই আটকা পড়ে যাবে, 
বাইরে ধরা পড়বে না। 
কামাবেন না স্যার। কালো আদমী জিজ্ঞাসা করে। 

পরে হবে। 
দু'জন ভদ্গলোক বসে আছেন। কালো আদমী জানায়। 

কতক্ষণ £ আমায় বীলসাঁন কেন? কবে আর তোর জ্ঞান-গাম্য হবে বাল ? 
মান্র কয়েক 'মনিট হলো তাঁরা এসেছেন। 

কয়েক মানট কতো 'মাঁনট বাল? নাঃ, তোর বৃদ্ধিশ্দীদ্ধ দেখছি 
[দন দিনই লোপ পাচ্ছে। 

বড়জোর 'মনিট পাঁচেক হতে পারে স্যর! 

দীর্ঘকায় আঁস্থসার সামান্য কোলকু'জো লোকটি বাফ ব্রিচেজ ও নীল 
উীর্দ পরে এতক্ষণে শোবার ঘর ত্যাগ করলেন। পাশের আরেকটা ঘরের নাম 

রেখোছিলেন আফস ঘর। সে ঘরে ঢুকতেই তিনি ঘাড় ঝাঁকানি "দিয়ে খাড়া! 
হয়ে দাঁড়ালেন। 



বঙ্ছর খানেক আগে এই নীল ডীর্দই 'ফলাডেলফিক্সাতে তুমুল আব্দো- 
লন সপম্ট করেছিল। 'ফিলাডেলাফিয়ায় তখন দ্বিতীয় মহাদেশীয় কংগ্রেসের 
বৈঠক হচ্ছে। দীর্ঘকায় একাঁট লম্বামূখো লাজুক ধরণের মানুষ খত 

সাজ-পোশাক পবে চুপচাপ বসে দেখছে শুনছে কিন্তু নিজে 'রা' শব্দটি করছে 
না। অবশেষে তাঁর এই নীরবতাই বাত্ময় হয়ে উঠল। সবাই কথা বলবার 
জন্য উল্মুখ-কইছেও, কন্তু এ লোকটি একেবারেই চুপচাপ। সব কিছ 
ওলট-পালট হতে চলেছে চারাঁদকে বিপ্লবের পদধ্বান...দ্বানয়া ভেঙ্গে-চুরে 
খানখান হয়ে যাচ্ছে এই ছিন্গ্রা্থি জোড়া দিতে হবে। সহজ কাজ! যেই 
একজন ইংলশ্ডে*্ববের কাছে বিনীত আঁ্জ পেশ করার প্রস্তাব করল, গর্জে 
উঠলেন জন আদমৃসৃঃ ধক মূর্খ! আঁজর্র কথা যারা কজ্পনাও করে 
শত 'ধক্ তাদের ক্লীবত্বে! 

বাক-বিতপ্ডার এই হাত্গামা-হট্টগোলের মধ্যে নীল-ডীর্দ-পরা লম্বা লোকাঁট 
কোন কথাই বল্ল না। সবই শুনূল। সন্ধানী চোখে সভার সব ছুই 

লক্ষ্য করল; কিন্ত ঠোঁট ফাঁক করল না। 
-লোকটা কেট মাসাচুসেটসের জনৈক সদস্য 'জজ্ঞাসা করে। 
-তৈমন কেউ-কেটা লোক নয়। 
-এ তে ডীর্দপরা লোকটা হে! 
_হাঁ হাঁ বলাছ তে। এমন কেউ-কেটা নয়। লোকটা ভার্জানয়ার এক- 

জন সম্পন্ন চাষাঁ নাম ওয়াঁশংটন। 
- ওয়াশিংটন ? 
_হাঁ হে, ওয়াশইংন্। 
-এমন নাম তো সাত জন্মেও শুনিনি কখনো। 
_-তাহ'লে কি হবে, ওই ওর নাম। বেশ তালেবর লোক হে। 

মাসাচুসেটসেব সদস্যটি ঘাড় নেড়ে জানাল-বুঝোছ। নিজেও সে 
কারবারী। ওয়াঁশংটনের পোশাকের 'দকে চেয়ে মনে মনে সে দাম কষতে 
লাগল. -ডীর্দটা চাল্লশ পাউন্ড , লেশ্ পাউন্ড িনকে.. জুতোর দামও পাউন্ড 
চারেকের কম নয়। 

_আচ্ছা, উন কথা বলেন নাঃ সে জিজ্ঞাসা করে। 
-না। 
অমনি ভাবেই বসে থাকেন ? 
-তাঁ। 



নামটা আবার মনে মনে আওড়ায় সদস্যটি...। জন আদম-স তাঁর 'তুতো- 
ভাই সামের দিকে চেয়ে বললেনঃ লোকটিকে আমার পছন্দ হয়েছে। 

_কেন? 
-জিভ সামাল দিতে জানে বলে। 

_হয়তো ওর বলবার মত কিছুই নেই। সাম বলে। 

নাঃ! যাদের কোন বন্তব্য নেই তারাই বরং সারাক্ষণ বক্ বক্ করে। 
ণন্তু এ ওয়াঁশংটন লোকটা কোন ছুই বলোন। অথচ চার চারটে 'মাঁল- 

টারী কাঁমাটির চেয়ারম্যান সে। ভাঁজানয়ার ওয়াশিংটনের নাম আগে কেউ 

রেস্তর গল্প শোনে, তারপর আর কোন গকছু না ভেবে ভোট 'দয়ে যায়। 

_আচ্ছা কত রেস্ত আছে ওর? সাম জিজ্ঞাসা করে। 
-তা কম নয়! আমেরিকার যে কোন বড় লোকের সমান ! 
_ প্রধান সেনাপাঁতি তাহ'লে...? মূচাঁক হেসে সাম ইঙ্গিত করে। 
_কেন নয় বলো? ওর ডীর্দপরা আর ঘোড়ায় চড়ার কায়দাটা একবার 

চেয়ে দেখো না! 

আমোন্নকার যে কোন তালেবর লোকের সমান হবার অর্থ সামের কাছে 
সুস্পম্ট। গণ-বপ্লবের কথা মনে পড়তেই আস্তে আস্তে সাম আদম 
বললেনঃ ব্যাপারটা কেউ কেউ হয়ত পছন্দ করবে না। 

_উত্তরাণলের লোকেরা পছন্দ করবে না জানি; কিন্তু দক্ষিণীরা খুশী 
হবে। উত্তর অণ্চলকে আমরা দলে 1ভাঁড়য়োছ। এখন দক্ষিণীদের, মোদ্দা- 

কথায় ভাঁজানয়াকে আমাদের চাই। 
_-গাঁদক দিয়ে আমি ভাবছি না। সাম বলেন। -আঁম ভাবাঁছ 

হানককের কথা। লোকটা নেতৃত্বের জন্য পাগল হয়ে উঠেছে। 
_তুমি নিজেও তো প্রার্থী । হাঁ কিনা বলো! চোখ পাঁকয়ে ভ্রাতার 

দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন জন আদমৃস্। 
-আমার পক্ষে উীর্পরা সম্ভব নয়। সাম জবাব দেয়।-তা হলেও 

হানকক্কে বাদ দলে বহুত গোলমাল হবে। 
_হয় হোক্। আমি ওয়াশংটনকেই মনোননত করবো । 

সে আজ এক বছরের কথা। বছর খানেক আগেই এই চুয়াল্লিশ বছরের 
শিয়াল-শিকার প্লাশ্টার ও ধন চাষীর মনোনয়ন-নির্বাচনের পালা শেষ হয়ে 

& 
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গেছে। তব আজ অবাধ তিনি নিজেকে অসঙ্কোচে জেনারেল বলে মনে 
করতে পারছেন না। 

যে লোকদাট তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল, 'নতান্ত গতান্গাঁতকভাবে 
মাথা নেড়ে তাদের সম্ভাষণ জানয়ে তিনি বন্তব্য জানাবার হীত্গত করলেন। 
এ দুজনেরও ঘুম হয়ান। ক্লান্তি ও জাগরণে চোখ লাল, মুখ মলিন, জামা 
ঘামে-ভেজা। জেনারেল পুটনাম তাদের পাঠিয়েছেন, লোকদুটি জানাল। 

বাল, ভদ্দরলোকদের ছু খেতে দাও। বার্তাবহদের 'দকে 'ফরে 
“বললেনঃ বসদ্ন আপনারা । অনেক দুর থেকে এসেছেন-যা গরম! বসন । 

লোকদুটি ঘাবড়ে গেছল বলেই তিনি এমন সংস্পম্ট শ্লেষকট আপ্যায়ন 
করলেন। বার্তাবহদের একজনের বয়স আঠারো ক উনিশ বছর। রোগাটে 
অপর লোকটি ত্রিশ পোঁবয়ে গেছে। দুজনেরই পরনে তাঁতে বোনা সাদা-মাটা 
পুরনো পাত্লুন, গায়ে সুতির শার্ট। পাঁরচ্ছদের রঙ এককালে সাদাই 
ছিল ; ধূলোকাদা মেখে এখন হয়েছে ধূলোট। উভয়েই ক্লান্ত। নোংরা । 
দুজনেরই জড়সড় কান্্-মাচ্চ ভাব। আপ্যায়নের নমুনা দেখে তারা আরও 
ভড়কে গেল। 

বড় আদমী ভাবলেনঃ কাদের দিকে চেয়ে আছি আমিঃ লেফটন্াণ্ট, 
ক্যাপ্টেন, মেজর না কর্ণেল 

এই তাঁর পল্টন! বার্তাবহ দুটি ইয়াধীক। আনাড়ণর মত চালচলন ; 
কথা বলে নাকী সুরে নয়া ইংলণ্ডের ছাঁদে। বিরান্ত লূকোবার জন্য হেপ্ট- 
মাথায় তিনি কাঠের টোবলটাব দিকে চেয়ে রইলেন। দৌহক ভীত দেখলে 
তাঁর 'পাত্ত জলে যেত। এ বিরান্ত ওতপ্রোতভাবে তাঁর সমস্ত সত্তার সঙ্গে 
জাঁড়ত। বোগ প্রায় তাঁর নিত্যসঙ্গী। মৃত্যুর বিভীষকার সঙ্গে পরিচয় 
তাই ঘনিষ্ভ। তাঁর দৃষ্টিতে ভয় তাই ভণষণ বিভীষিকাময় বাস্তব সত্য। 
আত্মবিশ্লেষণের বালাই তাঁর ছিল না; আর সেই জন্যই অন্যের ভয়কে তানি 
বেদম ঘৃণা করতেন 

দবালোকের মত। বারবার এই ভনাতি ধরা পড়েছে তাদের কথা বলবার সময়। 
ব্লুকলিন থেকে এসেছে ওরা। কেমন করে এলো? 

বিস্ময়ে হতবাক বাতাবহদৃটি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল তাঁর ?দিকে। 
বুঝল না কি তান জানতে চান। খুটিনাটি; খ+টিনাটি খবরে কি হবে? 

তু 



হাজারো খ:টিনাটি জোড়া দিতে হবে তাঁকে £ দুনিয়ায় সবাক ধখন ওজট- 
পালট হয়ে যাচ্ছে তখন কি হবে নিরর্থক খঠটিনাঁট জেনে ? 

গাঁও করে নদশ পার হয়েছে তারা। মাঝ পাওয়া গেল না, নিজেরাই 
বেয়ে এসেছে! আমতা-আমতা ক'রে এই কথাটা বোঝাতে গিয়ে তরুণ বার্তা- 
বহি সবাঁকছ গাঁলয়ে বলে বসল উল্টোকথা। বড় আদম অমাঁনই খেশকয়ে 
উচঠুলেন£ কখন, কখন রওনা হলি তোরা, গবেট কোথাকার! জবাব দে! 
পকেট থেকে ঘাঁড় বার করে দেখলেন ছ'টা বাজে। 

ধমক খেয়ে ছোকরাটি আরও ভড়কে গেল। তারা নিজেরাই বেয়ে এসেছে 
এবং মাঝি যে তাদের দেওয়া হয়নি একথা প্রতিপন্ন করবার জন্য রোগাটে 
লোকাঁট হাতের চেটোর ফোস্কাগুলো দেখাল। কাঁচুমাচুভাবে বল্প, কখনও 

নৌকা বায়ান" তারা। মাঝি বা জাহাজও তারা নয়। আর মাঁঝাগার কর- 
বার জন্যও পল্টনে নাম লেখায় নি'। পারঘাটা থেকে এতটা পথ দৌড়ে 

আসতে হয়েছে। মাঁঝাগার করা আর রাম খেয়ে দৌড়োবার জন্যই কি 
তারা পল্টনে এসেছে ? 

_নিকালো, জলাঁদ নকালো। এখান দূর হয়ে যা'। গজের উঠলেন 
শয়াল-শকারণী। 

তারপর টোবলের কাছে চুপ করে বসে রইলেন। বাল প্রাতরাশ 'নিয়ে 
এল। খোলা জানালা দিয়ে তখন দূরে কামান দাগার গুড়ুম-গুড়়ম বাতাস- 

কাঁপানো শব্দ শোনা যাচ্ছে। 

না, ওদের পর মেজাজ দৌখয়ে ভাল কাঁর নি" মনে মনে ভাবলেন। হেয়ার 

স্প্রংয়ের উপর তাতান লোহা ঠেকালে যেমন ছ্যাঁক্ করে ওঠে, সমস্ত সমতা 
লশ্ডভণ্ড করে দেয়, তাঁর মেজাজটিও তেমান। স্বভাবজাত সমস্ত নিষেধ 
গতাঁন নিজের মধ্যে কষে বেধে রাখতেন। কিন্তু মেজাজের ছোঁওয়া লাগলেই 
বধিন ছিড়ে সব তচনচ হয়ে ষেত। আজীবন তিনি মেজাজটাকে ঠুকে-পিটে, 
ঘসে-মেজে পাঁলশ করে রাখবার চেম্টা করেছেন। সৈনাপত্য নিয়ে উত্তরে 
আসবার পূর্ব পন্তি ভেবেছেন, না, হাতুড়ি টে শায়েস্তা করে ওকে বশে 
আনা গেছে; যেভাবে কষে বাঁধা হয়েছে তাতে আর বেয়াড়াপনা করতে 
পারবে না। 

প্রধান সেনাপাতিত্ব গ্রহণ করবার পূর্বে শেষবার যোঁদন তাঁর মেজাজ বিগড়ে 
যায় সোঁদনকার কথা আজও স্পন্ট মনে পড়ে। বিকেল বেলা। পড়ন্ত 



সদরে রোদে ভারনন পর্বত ঝলমল করছে। ঘোড়য়ে চড়ে এক দঙ্গল 
কুকুর নিয়ে শিকারের খোঁজে বোরয়েছেন 'তান। শিয়াল, হারণ, নিদেন একটা 
খরগোস-ষা পাওয়া যার়। কুকুরগুলো সামনে ছাঁড়য়ে আছে। ঠাণ্ডা 
হাওয়ায় সবুজের তাজা গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। অশ্বখুড়ে বাজছে সঙ্গীতের 

তাল। কিসের ঘ্রাণ শঃকে কুকুরগুলো উতলা হয়ে উঠল ; কিন্তু তান রাশ 
টেনে ধরলেন। দৃম্টি তাঁর আকাশের বুকে আঁকা এক ঝাঁক উড়ন্ত কালো- 
পাখীর দিকে। চোখ জুড়োন ছাব। একদজ্টে চেয়ে দেখছেন। সহসা 
নদশীতীরে একটা গুলীর আওয়াজ হল। বাঁকের দুটো পাখী পাক খেয়ে 
পড়ে যাচ্ছে মাটিতে, সুনিশ্চিত মৃত্যুর কোলে । চন্ করে মেজাজ চড়ে গেল 
সপ্তমে আচমকা ব্যাপারখানা দেখে । কি বেআদপ শিকারী! রাগের মাতা 
ক্রমেই চড়ছে। এমনিভাবে হক্-না-হক গুলী করা কি শিকারের রাতি! 
ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ছুটে গেলেন নদীতীরে। খানিকটা দূরে একটা খাড়া 

পাহাড়ের কাছে ঢালু ডাঙায় িঙ রয়েছে একখানা । শকার কুড়োবার জন্য 
লোকটি তখন চার হাত-পায়ে সম্তর্পণে চডছে ডাঙিতে। খাড়া পাহাড়ের 
উপর 'দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া নিতান্ত বিপজ্জনক, আত্মহত্যার সামল। 

[িন্তু অত কথা ভাব্বার সময় কোথায়? 'বিপদ-পিচ্ছিল ঢালু পথেই ঘোড়া 
ছোটালেন শিয়ালীশকারী। লোকটি ততক্ষণে ডাগঙ্া ছেড়ে যাবার চেষ্টা 
করছে। জলের নারে এসে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে 
পড়লেন তান। বিরাট লম্বা একটা ক্লোধোন্মত্ত লোক রুখে তাড়া করে 
আসছে দেখে মায়া হয়ে লোকাঁট তাঁকে লক্ষ্য করে গুলী করল। লাগল 
না। পাশ কাঁটয়ে ঞঁড়য়ে গিয়েই খপ করে তান উদ্যত বন্দুকটা ছিনিয়ে 
নিলেন। তারপর শুরু হল দমাদম প্রহার। আধমরা করে ফেললেন লোক- 
টিকে। তবুও গায়ের ঝাল 'মটূল না। হড়াহড় করে ধডাঁঙ থেকে টেনে 
নামিয়ে লোকাঁটকে জলকাদার মধ্য ?দয়ে হেণ্চড়ে নিয়ে এলেন ডাঙায়। ভীত 
ইদুর বাগে পেলে কুকুর যেমন তাকে ঝে+কে-কামড়ে আস্থির করে তোলে গোটা- 
পথ এই বেচারীর উপরও তেমাঁন উত্তম-মধ্যম চলতে লাগল। 

অতাঁতের স্মীতি আদৌ স্মখকর নয়। বাগে পেলেই হক-না-হক শিকার 
করা যাদের অভ্যাস তাদের ?তাঁন ঘৃণা করেন। কিন্তু কারণে-অকারণে যারা 
মেজাজ হারিয়ে ফেলে তাদেরও 'তাঁন ক্ষমা করতে পারেন না। এই ঘটনার পর 
সধত্ব পাহারায় অনেকাঁদন মেজাক্ত বাগে রেখেছেন। যতাঁদন পল্টনে যোগ 
দেন নি, লড়াইকে যতাঁদন জীবনের একমান্র কর্তব্য বলে মেনে নেন নি, তত- 
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দন এ সংযমের অপহনব ঘটেনি। যখন সেদিন এল, কর্ণেলের উীর্দ চাঁড়কে 
তিনি ভাঁজীনয়ার গণ-সেনাদলে ভশখড়ে পড়লেন। 

পল্টনের প্রত্যক্ষ আঁভজ্ঞতা যতাঁদন হয় নি' সৈনাপত্য লাভের দেমাক তাঁর 
ঘোচোন'। কর্তৃত্বের মোহ সবাঁকছ্ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। আজও মনে 
পড়ে স্তীকে তিনি বল্তেনঃ সমস্ত কর্তত্বই আমার ওপর ছেড়ে 'দয়েছে, 
জানো পাতাঁস! কি দেখে দলো আম বুঝে উঠূতে পার না। তবু 

দিয়েছে। আমার ওপরই সবাঁকছ ছেড়ে 'দয়েছে, বুঝলে ? 
পরক্ষণে নিজেই আবার বল্্তেন- না, না, আম এ-কাজের যোগ্য নই 

পাতাঁস! তবু কেন ষে ওরা দিলো? 

বহুবার এই জিজ্ঞাসা তাঁর মনে জেগেছে । কেন দিল, কেন, কেন ? 

তবু এই দায়িত্বের গর্বও তাঁর ছিল। আজ তান শুধুমান্র শিয়াল- 
শিকারী নন- সম্পূর্ণ নতুন মানুষ। উত্তুঙ্গ তাঁর গাঁরমা। এত বড়, এমন 
শীল্তমান, এমন মহয়ান তান যে আজ তাঁর ছ" ফিট আড়াই ই দীর্ঘ চেহারা, 

তাঁর ভাবলেশহনন প্রশান্ত কটা চোখের 'দকে চেয়ে কেউ সংশয় প্রকাশ করবে 
না যে অবতারের মত তিনিই এই দায়িত্ব বহনের একমান্্র যোগ্যতম ব্যন্তি নন্। 
কথাবার্তা তান কমই বল্তেন। তবু হাবভাবের হাল দেখে মনে হ'ত, 
ঠিকমত কাজ ক'রবার কায়দা তাঁর করায়ত্ত। সাধারণ লোকের এই প্রত্যয় তাই 
সংশয়াতীত। কল্পনাতত বকৃঁশশ্ পেলে বালক যেমন আহ্মাদে আত্মহারা 
হয়ে পড়ে তিনিও তেমাঁন বারবার নিজের মনে আওড়েছেন--তাহলে আমার 
উপরই এই দায়িত্ব ছেড়ে দিলো? সঙ্গে সত্গে মনে পড়েছে সেদিনকার 

কংগ্রেসের কথা। স্মরণীয় সে অপরাহৃ। প্রধান সেনাপতির কি কি গুণ 
থাকা দরকার জন আদমৃস্ বোঝাচ্ছেন। সবাই ধরে নিয়েছে হানকৃকই 
আদমসের বন্তৃতার লক্ষ্য। আদমসের মূখে নিজের গুণগাণ হচ্ছে মনে করে 
হানকৃক বেচারী সলজ্জ বিনয়ে বিব্রত বোধ করছে । কতকটা সঙ্কোচে, 
খাঁনকটা আনন্দে, হেস্ট মাথায় এক একবার উসাঁপস্ করছে; আবার অর্থ- 
হীন মুচকি হেসে ঠোঁট কামড়াচ্ছে মাঝে মাঝে । তারপর এল চরম মুহূর্ত । 
মোরগের মত ঘাড় বাঁকিয়ে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বল্লেন আদমৃস্ঃ ভদ্রুমহোদয়- 
গণ! আম জান এসব গুণপনা সুদর্লভ। তব আমরা এও জানি, আজ- 
কের এই সঙ্কটে প্রধান সেনাপাঁতির মধ্যে এই সব গুণাবলী থাকা একান্ত 

আবশ্যক। কন্তু কেউ যাঁদ একথা বলতে চান যে, এদেশে এমন গুণী 
মিলবে না, তার জবাবে আমি বলি- অবশ্যই মিলবে । আমাদের নিজেদের 
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'মধ্যেই তিনি রয়েছেন। আর আমি সেই লোক, ভার্জীনয়ার জর্জ ওয়াশিং 
টনকেই মনোনীত করাছি। 

সভায় যেন বোমা ফাটল। পলকের মধ্যে হানকৃকের মুখ ভাব-ব্যঞ্রনাহন 
জড়াপন্ডে পাঁরণত হল। অমন চট করে কোন প্রাতিক্রিয়া ভাঁজীনয়াবাসীর 
হল না। অপলক দৃম্টিতে চেয়েছিলেন তিনি হানক্কের বিবর্ণ পাশ্ডুর মুখের 
ণদকে। কয়েক মূহূর্ত পরে অস্পম্ট অর্থহীন এক টুকরো স্মাতির মত 
যেন তাঁর নাম উচ্চারিত হয়েছে বলে মনে হল। কোনমতে উঠে দাঁড়ালেন 
ণতান। তখনও চোখ তাঁর আশাহত বেচারী হানককের 'দিকে। তারপর 
পেছন ফিরে হল থেকে বোরয়ে গেলেন অপরাধাঁর মত মাথা হেন্ট করে। 

এর খানিক পরে একট একটু করে আত্মশ্লাঘা দানা বেধেছে তাঁর মধ্যে। 

যতাঁদন পল্টনেন সঙ্গে দেখাশুনা হযাঁন যতাঁদন চোখে দেখেননি বোস্টনের 
চাবপাশে ইতস্তত-বিক্ষি”ত নয়া-ইংলণ্ডের ঝগড়াটে আর কুচুটে লাঁড়য়েদের 
দেখেনান বৃঁটিশদের অবরোধকাবী সংগ্রামীদের সব কিছুতে নাক গলাবার 

বদস্বভাব শোনেনান তাদের ইয়াধীক ছাঁদে ভব্যতাবাঁজজতি কথা বলার ঢং.. 
এই দেমাক তাঁর পুরাদস্তুর ছিল। যখন এই পাঁরচয় হল, মেজাজের দশা হল 
শতচ্ছিন এক টুক্বো কাপড়ের মত। 

প্রাতরাশ খেতে খেতে তান পুটনামের সংবাদ পড়লেন। আজ ভোরেই 
শুরু হয়েছে লড়াই। গাঁতিক মোটেই সুবিধার নয়। গাঁতক যে স্মাবধার 
নয় পুটনাম শুধু সেইটুকুই জানযেছেন। অস্বাবধা কতটা লেখেননি। 

ানজেব দৃষ্টিকোণ থেকে যতটা দেখা সম্ভব তাব বেশশীকছু তান দেখতে 
পানান। সমস্ত ব্যাপারটা তাই তালগোল পাঁকয়ে দুবোধ্য ঠেকছে। 
তাহ'লেও গাঁতক যে ভাল নয়-এ 'জনিসটা সুস্পন্ট। 

আবও লোক চেয়ে পাঠিয়েছেন পুটনাম। হতাশার ভাবে মাথা নাড়লেন 
ভাঁজানয়ান। এমন দশা কি করে হয়? কেক আর মধুর দিকে অপলক 
দৃঁম্টতে চেষে নশচল পাষাণ মৃর্তর মত বসে রইলেন ওয়াশংটন। ওাঁদকে 
ব্রুকঁলিনে তাঁব সেনাদল লড়াই করছে। তেরটি উপাঁনবেশের সাম্মলিত 
বাঁহনী পহেলা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছে; আর এাঁদকে তাদের প্রধান সেনা- 
পাতি ভিজা চটের বাণ্ডিলের মত অকেজো হয়ে বসে আছেন খাবার টেবিলে । 
কিছ; কববার নেই কোন চিন্তা নেই. কোন সমাধান নেই। শুধু আছে এক. 
ব্ধীষিকাময় আতঙ্ক-নজের তৈরা ফাঁদে পড়ার নিদারুণ ভয়। 
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অসাধারণ তাঁকে বলা যায় না। আহা-মার করবার ঘত যোগ্যতার অভাব 
গছল। এমন কি কল্পনায় যে ছাব 'তাঁন আঁকতেন তাও ছিল নিতান্ত 
আঙপোৌরে, গতানুগাঁতিক। নিজের ফোঁজ সম্পর্কে যে ধারণা তাঁর ছিল 
বাস্তবের সঙ্গে তার তফাৎ বহৃত। উপাঁনবেশের আজাদীর জন্য যে ফোঁজ 
লড়াই করবে আদপে সে ফৌজ যে কী, সে ধারণা তাঁর আদৌ 'ছিল না। 

এই আজাদী ফৌজের যা হওয়া উচিত ছিল, নিজের পল্টন সম্পর্কে তান সেই 
ধারণাই পোষণ করতেন। ভেবেছেন, সহম্ত্র সহম্্র একই ধাঁচের ডী্রপরা 
জওয়ানের এক সুশৃঙ্খল বাহন একে বে“কে মার্চ করে এগিয়ে যাবে-- 
আক্লমণ করবে_ দুশমনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, আবার প্রয়োজন হলে পিছ; 

বেড়াবেন। একেই না বলে পল্টন! 
কিন্তু কল্পনা আর বাস্তবে কি গুরুতর বৈসাদ্শ্য! বোস্টনে দেখেছেন 

গোটা ইয়াংধীক রোঁজমেন্টের মধ্যে কারও ডীর্দ ছিল না। তারপর খাওয়া আর 
ঘুমানোর কুড়োমি ছাড়া সুবিধা পেলেই মিথ্যা কথা বলা এবং কুচুটেপনায় তারা 
আদ্বতীয়। 

অথচ পুটনাম আজ এই ইয়াংধীকদেরই চেয়ে পাঠিয়েছেন। আরও ইয়াধক 
চাই। উপায় কিঃ লড়াই শুরু হয়ে গেছে। কঠোর তার দাবী । যখন যা 
চাই দিতেই হবে। চুলচেরা বিচারের ফুরসৎ কোথায় 2 

হাঁ, লড়াই বেধেছে নদীর ওপারে ব্লুকালনে। মানুষে মানুষ খুন করছে, 

খৈউড় করছে পরস্পরকে, কেউ মরেছে- কেউ মরছে-কেউ বা পালাচ্ছে প্রাণ- 

পণে। তব ক্ষান্ত নেই। মরচে-ধরা গাদা বন্দুক উপচয়ে তথাপি হত্যা 
করতে চাইছে পরস্পরকে । কন্তু প্রধান সেনাপাতির প্রাতরাশের টোঁবলে এই 
শনর্মম হানাহানির বালাই নেই। শুধু কামানের গুড়ুম-গুড়ুম আওয়াজ 
যেন ক্রমেই এাগয়ে আসছে বলে মনে হচ্ছে। 

বৃটিশ নৌবহর বোস্টন শহর ছেড়ে যাবার পর ওয়াশিংটন তাঁর পল্টন 
খীনয়ে এসেছেন নিউইয়র্কে । তখন এ সিদ্ধান্ত খুব স্বাভাবক বলেই মনে 
হয়েছে । বোস্টন থেকে ইংরেজদের যেভাবে খেদান হয়েছে তাকে মস্ত বড় জয় 

বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে । তান সৈনাপত্য গ্রহণ করবার পর উল্লেখ- 
যোগ্য তেমন কোন লড়াই হয়ান। তাছাড়া শহরের আশেপাশে জমায়েং 
হাজার হাজার নয়া-ইংলণ্ডের চাষী আদবে কোন সৈন্যবাহিনশ কিনা ইংরেজরাও 
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ঠিক বূঝে উঠতে পারেনি । যাহোক্, বোস্টনের জন্য এমন কোন গরজ ইংরাজ 
দেখায় নি- ছেড়েছুড়ে চলে এসেছে। রি 

কিন্তু নিউইয়র্ক আলাদা 'জানস। হাডসন নদীর মোহানার এই 
শহরাটতে রয়েছে গোটা ওপাঁনবোশক সাম্রাজ্যের চাবকাণি। এ যেন সিংহ- 
দ্বার। আজ নিউইয়র্ক যার করায়ত্ত গোটা আমোরকা তার হাতের মুঠোয় 
আসতে পারে। অন্ততঃ ওয়াশিংটন তাই ভাবতেন। আর সবাই ভেবেছে 
অন্যকথা। তারা 'িউইয়ক্কে মনে করেছে মরণ-ফাঁদ। মানাচন্ত দেখিয়ে 

বলেছেঃ শহরের গড়নটা লক্ষা করুন! এর কোন দিক রক্ষা করবেন? 
মানহাট্রান? দুপাশে নদীঘেরা আঙুলের মত এ ফালিটকুঃ মোহানার 
মূখে প্রাতরোধ করতে চানঃ নদীর উজানে জাহাজ নিয়ে এসে ইংরেজরা 
স্রেফ কেটে 'বাচ্ছল্ন করে দেবে। আর কোন্ জায়গায় প্রাতরোধ করবেন ? 
লং দ্বীগেঃ ওই জলঘেরা আঙুলের ফাঁলরও ভরসা যতক্ষণ ইংরেজরা 
জাহাজ না নিয়ে আসে । স্ট্যাটেন দ্বীপের কথা ভাবছেন 2 তার বিপদ আরও বেশন।' 

ওয়াশংটন একমত হতে পারেন নি। মাথা নেড়েছেন। কংগ্নেস তাঁর 

পক্ষে। কংগ্রেস চেয়েছে শহরাঁটি দখলে রাখা হোক্। কংগ্রেস যখন চেয়েছে 
তখন তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেই হবে! নিজেকে তিনি কংগ্রেসের অনু- 
গত সেবক বলেই মনে করেন। এজন্য গর্বও আছে। তাঁর দান্টতে কংগ্রেস 
আর পুরাকালের রোমের সেনেট সভা আঁভন্ন। তাছাড়া তাঁর হাতে বিশ 

হাজার সৈন্য আছে। হ'তে পারে তাদের আঁধকাংশই ইয়াংক-_হতে পারে 
তারা গেতো কর্মভাীরু নামসর্বস্ব গণ-সেনা ; তবু সংখ্যায় তারা বিশ 
হাজার। নিউইয়র্ক আসবার পথে মাইলের পর মাইল তারা খেয়াল খুশীমত 
'বাক্ষিপ্তভাবে পথ চললেও তারা আঁর্ম, জনতা নয়। 

আর আজ? পুটনাম আরও সৈন্য চেয়ে পাঠিয়েছেন ; সংবাদ 'দিয়ে- 
ছেন গতিক মোটেই সুবিধার নয়। সব কিছু বানচাল হবার উপকূম হয়েছে ॥ 
সর্বনাশ শিয়রে। লং দ্বীপ বরাবর আগ বেড়ে বৃটিশ নৌবহর ইতিমধ্যেই 
ব্রুকাঁলনে মোতায়েন আমেরিকান বাহনীর অর্ধেক ঘেরাও করে ফেলেছে। 

বাকী অর্ধেকের অবস্থাও সঙ্গীন। নউইয়র্কে যে অর্ধেক রয়েছে তারাও 
ফাঁদে পড়ল বলে। ইস্ট নদী ধরে বৃটিশের বাকী রণতরণ ক'খানা এাগয়ে 
আস্তে যতটুকু দেরী। ব্যস্ তাহ'লেই দাঁম্ভক হঠকারী এক ভাঁজশনয়ার 
ভদ্রলোকের নেতৃত্বে পারচালিত এই বিপ্লবের প্রহসন খতম হয়ে যাবে। 
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পয়লা অডাই 

কখন আঘাত হানবে ইংরেজসেনাট কোথায় আক্রমণ করবে? কেমন- 
ধারা আঘাত হবে তাদের 2 কিছুই মগজে আসছে না প্রধান সেনাপাঁতির। 
তান তো আর জেনারেল নন যে রণ-নাতির কায়দা-কানূন কট-কৌশল 
বুঝবেন! সৈনিক হিসাবেও কাজ করেননি কোনকালে। লড়াই-এর কায়দা 
বুঝবেন কি করে? আসলে তান ভদ্দরলোক-_-শিয়াল-শিকারী প্লাণ্টার 
মান্র। নিউইয়র্ক রক্ষার সামারক কলা-কৌশলের কথা চিন্তা করতে "গিয়ে 
তান হতভম্ব হয়ে যান-সব কথা গুলিয়ে যায়। হাজারো খধাটনাট গেথে 
একটা কছ গড়ে তোলবার কায়দা তাঁর করায়ত্ত। অবশ্য এই খ:টিনাটির 
যাঁদ সরল 'মাছিল থাকে, তার মধ্যে কোন জটপাকানো না থাকে । 'কল্তু 

এ ব্যাপারে শৃঙ্খলা কোথায় হরেক রকম হাজার গণ্ডা সমস্যা। একে জোড়া 
দেওয়া তাঁর এলেমের বাইরে। 

বৃঁটিশরা লং দ্বীপ দখল করতে পারে অনুমান করে মানহাট্রানের ওপারে 
ব্ুকাঁলন পাহাড়ে একদল সৈন্য মোতায়েন করেছেন। কিন্তু ইংরেজরা তো 
সরাসার নিউইয়র্ক দখলের চেম্টাও করতে পারে? মানহাট্রানে তাহ'লে এক- 
দল সৌনক মোতায়েন করতেই হবে! তারা যাঁদ উত্তর মানহাট্রান কিম্বা 
জার্স ক হাইল্যান্ড দখলের চেম্টা করেঃ সম্ভাব্য সব জায়গায় রেখে দাও 

কছু ছু রক্ষী। কন্তু কত লোক অসস্থ হয়ে পড়েছে১ রোজ দল- 
ছেড়ে পালাচ্ছেই বা কতজন 2 

আগের মত, বিশ হাজার ফৌজের দেমাক এখন আর 'তাঁন করেন না। 
প্রাতরাশ যেমন ছিল পড়ে রইল। ছঃলেনও না। ঘর থেকে যখন 

বেরুলেন মনে হ'ল সবাঙ্গে শুধু আঘাতের বিষ-বেদনা ছাড়া অপর কোন 
অনুভতি নেই। তব তাঁর ভাঁরাঁক চাল-চলন, সুনিশ্চিত দু পদক্ষেপ দেখে 
লোকে ভাবল-হাল-চাল সব কিছুই জানেন-শোনেন। 

রাস্তায় এসে দাঁড়াতেই দেহরক্ষী ও ফোজদারের দল ঘিরে ধরল তাঁকে। 
কেউ বল্লে- কামানের আওয়াজ শুনেছেন স্যর! 
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নদীর ওপারে যাবো আমরা? আর একজন জিজ্ঞাসা করে। 
-আমার রোঁজমেন্ট প্রস্তুত স্যর! 
--আমারটাও তৈরা স্যর। 

শঙ্কা ও দুশ্চিন্তায় প্রধান ,সেনাপাঁতর মন তোলপাড় করছে। হাঁস আসবে 
কোথেকে ? তবু এদের কথা শুনে তান না হেসে পারলেন না। 

বিপ্লবী তাকে বলা চলে না। মোটেই না। তাই সারাক্ষণ তানি মনে 
মনে দেশের কথা জপ করতেনঃ “আমার দেশ, আমার দেশ, আমার আমোরকা! 
অমাঁনই মনে পড়ত' 'নজের খামারের পাশে শান্ত-স্নগ্ধ নদশীটির কথা। 

দেশের কথা স্মরণ কারয়ে দিত দেশের মাঁটর কথা-হাতের চাপে আঙুলের 
ফকি দিয়ে গলে যেত যে সোনার মাঁট। মনে পড়ত ঘর-দোর ক্ষেত-খামার 
সবুজ ঘাস ও গাছপালার কথা। দেশের এই বাহ্যর্প তিনি চেনেন, জানেন, 
বোঝেন। দেশের এই বাইরের চেহারার অর্থ তাঁর কাছে সুস্পম্ট। এমান 
বাস্তব জিনিসই তিনি চেয়েছেন। 'কন্তু বিপ্লব ভিন্ন ঈজিনিস। এমন বাস্তব 
রূপ তাব নেই। 'বিশ্লব যেন অরূপ এক অস্পম্ট জ্যোতিচ্ছটার মত। তিনি 
দেখেছেন, এই বিপ্লবের ডাকে সাড়া দিয়েছে হাজার হাজার নোংরা গেতো 
তামাকখোর ইয়াংকি চাষী। শীব্লবের এই বাইরের রূপ তান চেনেন__ 
বোঝেন। তার বেশী নয়। 

তাই বুলডগেব মত ধারে ধীবে মাথা নেড়ে মনে মনে আওড়াতেনঃ 
“আমার দেশ্, আমার আমোরকা ।' হাঁ বুলডগের মতই বটে। একবার যখন 
দাঁত বসিয়েছেন, তখন যতাঁদন ঘাড়ে মাথা থাকবে ছাড়াছাঁড় নেই। আমৃত্যু 
কামড়ে পড়ে থাকবেন। 

১৯৭৭৬ সালের ২৭শে আগস্ট সকালে তিনি বুঝলেন যে ব্রুকালন রক্ষা 
করবার চেষ্টা করে মারাত্মক ভুল করা হয়েছে। চেহারাটা তাঁর কাটখোষ্রা 
হলেও মনটা ছিল যেমন কোমল তেমাঁন উৎসৃক। তাঁর চাইতে এলেম যাদের 

তাদের উপব। এমনি লোকের সংখ্যাও ছিল বহ্। 
জেনারেল চার্লস্ লী এই 'বশ্বাসীদের অন্যতম। লী পেশাদার সৌনক। 

ওয়াশিংটনের সামরিক জ্ঞান-গাম্য যাদের জানা ছিল, সবাই তারা জেনারেল 
লীর গুণমুগ্ধ। ব্যর্থতার বোঝা টেনে জীবন সম্পর্কে ব'তশ্রম্ধ এই ভাগ্যা- 
ন্বেষী সৌনক সহসা একাঁদন 'বস্লবের রথে চড়ে বসেন। সামারক এলেম 
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বিচার করলে আজাদ ফৌজের নেতৃত্ব তাঁরই প্রাপ্য । কিন্তু পানান। শ্রানুধ- 
হিসাবে, চালচলনে, ৬11জন খর সঙ্গো তাঁর তফাৎ বিস্তর । লী কদাকার 

বে-আদপ ; আর শিয়াল-শকারী সদালাপী ভদ্রলোক, চমৎকার তাঁর চাল- 
চলন আচার ব্যবহার। লী কপর্দকহন; কিন্তু শিয়াল-শিকারী সম্ভবত 
সেকালের আমোরকার সব চাইতে তালেবর লোক। , লড়াই করবে অবশ্য 
চাষা-ভূষো ছোটলোকেরা ; তবু টাকাটাই তো আসল! ভাঁ্জীনয়ার চাষী 
এক পয়সা মাইনে নিতে অস্বীকার করেছেন শুনে লোকে ওহো-ওহো” করছে। 

অত্যন্ত বিনীতভাবে শিয়াল-শকারী জানতে চাইলেন লী'র কাছে যে 
[তিনি হ'লে নিউইয়র্ক রক্ষার জন্য কি করতেন। লীর জবাব এল। লী 
জানালেন যে তান ব্ুকাঁলন পাহাড়ে ঘাঁট তৈরীর ব্যবস্থা করতেন। 

পাঁচদিন হ'ল ইংরেজরা স্ট্যাটেন দ্বীপ থেকে তাদের আধকাংশ জার্মীন 
সেনা লং দ্বীপের গ্রেভ্স্ঞণ্ডয়ে নোকা করে পার করেছে। ভাঁজানয়ানের 
নৌবহর বলতে আছে কিছ দাঁড়টানা নৌকা । তার চাইতে বড় কিছু নেই। 
তাই 'নাক্কয় ক্লাবের মত তাঁকে শন্রু-সৈন্য পারাপার দেখতে হয়েছে। অব- 
শেষে মরিয়া হয়ে যে পাল্টা চাল তিনি দিলেন তা আরও মারাত্মক। ব্লুক- 
চিনের মরণ-ফাঁদে পাঠালেন আরও ছয় রোঁজমেন্ট অশিক্ষিত তামাক-চবানো 
গণ-ফোজ। 

তারপর দন পাঁচেক সব চুপচাপ্। মাসের পর মাস 'দবারান্র যে দুঃসহ 
শংকা তাঁকে ভোলপাড় করেছে, জগন্দল পাথরের মত সেই দুর্ভবনা বুকে 
চেপে হাত-পা গুটিয়ে বসে রইলেন শিয়াল-শিকারী। তানি যাঁদ রণকুশলী 
জেনারেল হতেন, তাহ'লে কোনো এক অন্ধকার রান্রর সুযোগ 'িয়ে অবশ্যই 
তাঁর তামাম ফৌজ মানহাট্রানে হটিয়ে আনৃতেন। আর তা না হয়ে যাঁদ 
তিনি নিরোধ গোঁয়ার হতেন, তাহ'লে রোঁজমেন্টের পর রোঁজমেন্ট পাঠাতেন 

ইংরেজদের সূচতুর ফাঁদে। দুয়ের কোনটাই তান নন; তাই তামাম 
বাহিননটাকে ছাড়িয়ে রাখলেন খণ্ড খণ্ডভাবে এখানে সেখানে । ভাবলেন 
একটা তাজ্জব 'কছু ঘটে আসন্ন সর্বনাশ এাঁড়য়ে যাবেন। কিন্তু তাজ্জব 
কিছুই ঘটল না। ১৭৭৬ সালের ২৭শে আগস্ট রাত গোটা তিনেকের সময় 
ইংরেজসেনা এগুতে আরম্ভ করল। 

লং দ্বীপে হাজার 'বিশেক সৈন্য ছিল ইংরেজের। এর মোটা এক অংশ 
জার্মান ভাড়াটে দৌনক। তাহ'লেও সব দিক বিচার করলে, সামরিক শিক্ষা 
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+ পাঁরচালনা গৃণে এই বাঁহনী 'ছিল তখনকার 'দিনে তামাম দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ 
বাহিনী । এই সংগ্রামী ফৌজকে প্রাতরোধ করবার জন্য ব্লুকালন পাহাড়ে 
জমায়েং হয়োছল প্রায় হাজার দশেক মাকিণ বাঁসন্দা। সেই হাজার দশেক 
জনতার জমায়েংকে কোন মতেই ফোজ বলে অভাহত করা যায় না। 'কি 
করে তাড়াতাঁড় বাড়ী ফেরা যায়-এই একটিমাত্র সাধারণ 'চন্তা ছাড়া আর 

কোন বিষয়েই মিল ছিল না তাদের । 
জেনারেল নাথানেল গ্রীনের উপর যুদ্ধ পাঁরচালনার ভার দিয়েছিলেন 

ভাঁজানয়ান। কিন্তু বেহঠশ জরে আজ তিনি শয্যাশায়। সরল অনাড়ম্বর 
জীবনে বিশ্বাসী শান্তবাদী কোয়েকার (ধর্মভীরু) এই জেনারেলের বয়স মান্র 
চৌন্রিশ বছর । বয়স অল্প হলেও লোকটি সং ধীর 'স্থর এবং নিভরযোগ্য। মগজে 

বাঁদ্ধ-শ্ীধও ছিল। গ্রীনের অল্প বয়সে অবাক হবার ছু নেই। গোটা 
পল্টনই তো কম-বয়সী জওয়ান 'িনয়ে গড়া । আজাদীর স্বখ্ন-মুগ্ধ যুবসমাজ 
দুনিয়ার সামনে দেখাতে এসেছে তাদের আদর্শ । কন্তু গ্রীন রুগন। 
'নরুপায় হয়ে স্যালভানকে সৈনাপত্য দিলেন ওয়াশিংটন। ক্ষয়িফ মোম- 
বাতির মত সুললিভানের উপর আস্থা উবে যেতেও বিলম্ব হল না। তখনকার 
অবস্থা আরও সংকটাপন্ন । ডাক পড়ল পুটনামের। জেনারেলরা নিজেদের 
মধ্যে বাদ-বিতণ্ডা ঝগড়া-ঝাঁটি করতে লাগলেন। ক্রমে তাঁদের বিসম্বাদ 
পল্টনের মধ্যেও সংক্লামত হ'ল। 

ভার্জানয়ানের আদেশে কচি-মুখো সেনানীচালিত বাজখাঁই গলার আরও 
গে*তো ইয়াংকি সেনা দলে দলে 1বরাট গাদা-বন্দুক কাঁধে এগিয়ে চলল কলরব 
করে। কিন্তু স্ট্যাটেন দ্বীপের ইংরেজ সেনাদল যে কোনও সময় ক্ষীণবল 
মানহাট্রান রক্ষীদের আক্রমণ করে বসতে পারে তো। সারাক্ষণ এই গোপন 
শংকায় 'তাঁন তটস্থ হয়ে রইলেন। 

প্রধান সেনাপাঁতি জজ” ওয়াশংটনের আজ প্রথম পরীক্ষা। তাঁর নেতৃত্বে 
এই সব্প্রথম সংগ্রাম শুরু হতে চলেছে। বারবার তান ভগবানের কাছে 
প্রার্থনা জানাতে লাগলেন_ এই পয়লা লড়াইতে যেন তার জয় হয়। 

না তার চাইতে অনেক বেশী। তবে মারাত্মক যে ভুলটা হয়ে গেছে তার খোঁজ 
রাখতেন। প্রায় ইস্ট নদীর ডাঙা অবাধ যে শৈলশ্রেণী ছিল, রুকাঁলন পাহাড়ের 
ঘাঁট ছেড়ে আমেরিকানরা ছাঁড়য়ে পড়োছল সেই নীচু টিলার আড়ালে। 
এই টিলাগুলোর মধ্য দিয়ে চলাচলের পথ "ছিল মান্র তিনটি । তার মধ্যে দুটি 
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পথের প্রক্ষাব্যবস্থা মোটামুটি ভালই ছল। কিন্তু তৃতীয়টি ছিল প্রায় 
অরক্ষিত। মারাত্মক ভুল হল সেইখানে। 

সাতাশে আগস্ট সূর্যোদয়ের ঘণ্টা দুয়েক পূর্বে ইংরেজ সেনার আগুয়ান 
দল এই তৃতীর পথ, জামাইকা ?গাঁরপথের মুখে হাঁজর হল। ইংরেজরা 
ভেবেছিল জোর বাধা পাবে-_ জবরদস্ত লড়াই হবে। তাই এসোছিল সন্তর্পণে। 
কিন্তু পেশছে তো অবাকৃ। মাত গুটি পাঁচেক ঘুমন্ত আফসার 'গাঁরপথ 
পাহারা দিচ্ছে! স্কুলের ছেলেমেয়েরা যেমন যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলতে গিয়ে সবাই 
জেনারেল হতে চায়, তেমানধারা এই বিদ্রোহী ফোৌজেও সেনানীর অভাব 

দিল না। কোন কোন রেজিমেণ্টে সৌনক আর সেনানীর সংখ্যা ছিল 
সমান-সমান। যতজন লাঁড়য়ে ততজন পাঁরচালক। ভাবখানা এই রকমঃ 
আম কম যাই সে? তুমিও মানুষ আমও মানুষ । তুমি যাঁদ নিজেকে 
ফৌজদার হবার মত হোমরা-চোমরা মনে করো, আমই বা কমাতি যাই সে ? 

সৌনিক বা সেনানীদের মধ্যে ডীর্দ ছিল না কারও। সেনানীরা তাই 
পদমর্যাদার প্রতশক হিসেবে টুপীতে পালক চড়াতেন। আমোরকানদের এই 
পালক-প্রীতি দেখে মজার একটি ছড়া বে'ধোছিল ইংরেজরা £ 

'টাট্রট ঘোড়ায় চড়ে ইয়াক বাবু এলেন শহরে ; 
মাথায় চড়ালেন পালক- বলেন ওটা ম্যাকারোন।' 

পাছায় বেয়নেটের খোঁচা খেয়ে ঘুম ভাঙল আফসার পাঁচাটির। চোখ 
মেলতেই ইংরেজ সেনা শাঁসয়ে দিল হাউমাউ চেশ্চামেচি করলে গলায় 
কীরচ সেখধয়ে ইহজীবনের মত চুপ করিয়ে দেবে। 

--বেশ তো! ঘুমের ঘোরে একজন ধলে উঠল। কন্তু আর সবাই 
উচ্যবাচ্য করলে না, নীরবে পাছার আঁচড়ে হাত ঘষতে লাগল। মনে মনে 
ভাবল, হায় হায়, বাড়ীর কথা যখন মনে হয়োছিল কেন তখন ভেগে পড়লুম 
না; তাহলে তো আজকে আর এই গবপাকে পড়তে হ'ত না! 

যেমন অবজ্ঞা ভরে শয়ার গরু ছাগলের নাম উচ্চারণ করা হয়, কতকটা 
তেমান ঘৃণা মেশান সুরে ইংরেজ আফসার বলেন_ বিদ্রোহী! 

_হুকুম করুন! আমেরিকান সেনানীদের একজন জিজ্ঞাসা করে। 

_ক্যা! খেশকয়ে ওঠে ইংরেজ সেনানী। 
-কি হুকুম 2 হুকুম, প্রাণভরে ঘুমোও! 
_আমরা গণসেনা, মশাই !_বছর সতেরোর একটি ছেলে দতি বার করে 

বলে। 
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_ হাঁ, গণসেনা আমরা! সমস্বরে বলে ওঠে আর সবাই। 
_তা বুঝলাম, ন্তু রোজমেণ্ট কোথায়? রোজমেন্ট ? 
_আমরা গণসেনা মিস্টার, গণসেনা! -বারবার বলতে লাগল তারা৷ 
-হায় ভগবান! চাপা গলায় অফিসারটি বলে। তারপর বন্দীদের 

অন্যন্র সাঁরয়ে নেওয়া হল। ইংরেজ সেনা এঁগয়ে চলল । বৃটিশ কমাণ্ড যখন 
দূত মারফতে সংবাদ পেল যে আমোরকান ফৌজের বাঁ দক অরাক্ষত, তারা 
[ঠক ধিশ্বাস করতে পারল না। তব এই ফের সুযোগ নিতেও 
ইতস্তত করল না। আমোরকানদের ধোঁকা দেবার জন্য ডানপাশে মুখো- 
মুখ এক আক্রমণ চালান হল; আর সেই সুযোগে শতে শতে লাল- 
কোটয়ালা ইংরেজ সেনা সেই ফাঁক 'দিয়ে আমোরকানদের পেছনে হাজির হ'ল। 

_তারপর £ গম্ভীরমুখে জিজ্ঞাসা করলেন শিয়ালীশকারী। কোন কিছ: 
যখন ঘটে যায়, তারপর সেজন্য অনুশোচনা তান কোনকালেই করেন না। 
এ অভ্যাস ও"র ধাতে নেই। 

-তারপরঃ তারপর খুনে খুনে নরক সৃন্ট হলো। ওঃ সেকি 
বিভীষিকা! 

এমন শান্ত, এমন ভাবলেশহাঁন নিস্পৃহভাবে 'তান দাঁড়য়েছিলেন যে 
পাশের লোকে ভাবল-_ লোকটা মানুষ নয়! আবার 'কছু বোঝেন এমনও 
হতে পারে! 

নদী পার হয়ে নিজে যতক্ষণ ব্ুকলিন যান নি' বিপদের পুরো গুরুত্ব 
তাঁর মালুম হয়নি। মানহাট্রান অরাক্ষিত রাখলে আরও ঘোরতর বিপদ ঘটতে 
পারে এই শংকায় একদিকে যেমন মানহাট্রান ছেড়ে যেতে মন সরছিল না, 

অপরপক্ষে তাঁর সৈন্যরা বূকলিনে লড়াই করছে আর তান এখানে সরে 
বয়েছেন এজন্যও মনটা কেমন খ১ঃতখত করাছল। অবশেষে বুকালনে যাওয়াই 
স্থির করলেন। কিন্তু তিনি নদী পার হতে না হতেই লড়াই প্রায় খতম হয়ে 
এসোছল। জেনারেল স্টার্লিং ও জেনারেল সুলিভানের কথা যখন তাঁকে 
শোনান হ'ল মুখখানা তাঁর ছাইয়ের মত বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। 

জার্মান ভাড়াটিয়া ফৌজ যে অংশে মুখোমুখি আক্লমণ চালায় স্টার্লং 
ও স্ীলভান ছিলেন সেইদকে। বাতআসহীন শোবার ঘরে বসে ভাঁজীনয়ান 
যে কামান-গজন শুনেছেন, এ তার পরেকার ঘটনা । কামান দেগে অবশ্য 

বিশেষ ক্ষতি করা যায়ন। কিন্তু বন্দুক শিয়রে দিয়ে সারারাত আনিদ্রায় 
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উসৃপিস্ করবার পর মহ্দমূহহ কামান গজন ইয়াংধীক চাষাঁদের ঘাবড়ে 
দেয় তাদের মনোবল উবে যায়। এর পর এল রাইফেলধারী জার্মান 

জ্যাগার। একহাঁটু প্রভাত কুয়াশার মধ্য 'দয়ে গাছপালার সঙ্গে সবৃজ 
উীর্দর রঙ মিলিয়ে ঝলকান কাঁরিচ উপচয়ে এাগয়ে এল জার্মান পদাতিক 
রণভেরীর তালে তালে। 

_হেপিয়ান্! কলরব করে উঠল ইয়াংকরা। ক্ষেত-খামারে মানুষ 
সতেরো-আঠারো-উনিশ বছরের ছেলেরা ভিজা হাতে বন্দুক চেপে হাঁ করে 
চেয়ে রইল জার্মানীর হেস অণ্ুলের ভাড়াটে ফৌজের দিকে । জার্মানদের 
প্রাতি অহেতুক ঘৃণার সঙ্গে একটা দুরন্ত ভীতও মেশান ছিল ইয়াংকদের 
মনে। বিশাল বপু অতসী রঙের গোমরা-মুখো কক্শকণ্ঠ এই সবৃজে 
উর্দপরা জার্মীন ভাড়াটে ফৌজ সম্পর্কে কোনও ধারনাই ছিল না তাদের। 

-এরা হেপসিয়ান! --পরস্পর বলাবাল করতে লাগল ইয়াংকরা। 
গোলাগুলন ছেড়ে তবু তারা প্রাতিরোধ করত, অন্তত চেস্টা করে দেখত 

আর 'কিছুকালের জন্য তাদের ভাঙাচুরা ব্যহ আগলে থাকতে পারে কিনা । 

কিন্তু সব তচনচ হয়ে গেল পেছনে ইংরেজের রণভেরী শুনে। ঘাড় ফিরিয়ে 
দেখলে যে তারা দুদক থেকে আক্রান্ত। সামূনে জার্মান পেছনে ইংরেজ । 
জার্মানদের প্রাতরোধ করবার জন্য রুখে দাঁড়াচ্ছে তারা ; কিন্তু গিছন থেকে 
লাল উার্দর দুম-দুম গুলী অস্থির করে তুলছে। হাউমাউ হা-হূতাশ করে 

উচ্ভল আজাদ ফৌজ। নিশ্চয় 'বভীষণের কাজ করেছে কেউ। পালাবার 
চেষ্টা করল, 'কন্তু পথ পেল না; লাল ডীর্দ তাঁড়য়ে 'নয়ে গেল জার্মান- 
দের রাইফেলের ডগায়। আত্মরক্ষার জন্য তখন তারা দশ বারো-সেরী মরচে- 
ধরা মস্ত-লম্বা বন্দুক ঘুরাবার চেষ্টা করল' জার্মানদের 'দকে। কিন্তু তার 

পৃবেইি হোঁসয়ানদের ক্ষুরধার কীরিচের গঃতোয় তাদের হিম্মৎ ধূলিসাৎ হয়ে 
গেল। তখন মাটিতে গড়াগাঁড় 'দয়ে তারা 'মাগো'বলে কান্না জুড়ে দলে ; 
আর সেই সুযোগে হলদে রঙের জার্মান চাষীরা তাদের পগ্চে সুতশক্ষণ 
ইস্পাত সেপধয়ে দিতে লাগল। 
আমোরকানদের মধ্যে অনেকেরই লড়াই'র প্রত্যক্ষ আঁভজ্ঞতা ছিল না। 

খুনোখ্াঁন হানাহানি তারা কোনাঁদনই করোনি। কয়েকজন মান্র বাংকার 
পাহাড়ে লড়োছল। নয়া-ইংলণ্ডের শহরে-শহরে ধীরে বয়ে গেছে তাদের 

কেন্দ্র করে। শাঁড়খানায় বসে গ্লতাঁন করতে করতে এতকাল যে আজাদ? 
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সম্পর্কে তারা জল্পনা-কল্পনা আলাপ-আলোচনা করেছে, আজ তার জন্য বাল 
দেবার পালা । 

সামনের ও পিছনের যুগপৎ আকুমণে দিশেহারা ইয়াংীকরা তখন যেদিকে 
চোখ যায় পালাবার চেস্টা করল। আর জার্মীনরা হুংকার 'দয়ে হাসিঠাট্রা 

হাঁপাতে লাগল, বেয়নেট দিয়ে গাছের সঙ্গে এফোড় ওফোড় করে জার্মানরা 
সেইখানেই তাদের সাবাড় করলে । কেউ বা লুকাল মাঠের মধ্যে। পাতি পাতি 

করে খঃজে ধরে নিয়ে এল তাদের 'হড়াহড় করে টেনে। উল্লাসত জার্মান 

ফৌজের 'ইয়ংাক! ইয়ংক'! রবে মুখর হয়ে উত্ভল রণক্ষেন্্ু। 

ঘণ্টার পর ঘণ্টা চল্ল' এই নারকীয় বীভৎসতা। জঙ্গল-ঘেরা যে ব্যৃহ 
থেকে ইয়াধীকরা জামণনদের রুখবার চেষ্টা করেছিল, সেই ব্যহ আর আমেরিকান- 
দের মূল ঘাঁটির মাঝখানে জলকাদাভার্ত 'বপঞ্জনক এক বিলের মধ্যে ক্ষীণ- 
শ্রোতা নদী ছিল একাঁটি। ভীতব্রস্ত দিশেহারা আমোরকানরা সেই ফাঁদে ধরা 
দিল। পিছনে তাড়া করে আসছে জার্মানদের ইয়ংকি-ইয়ধীক রব। ক্রমেই 
এগিয়ে আসেছ তাদের শেলেবকটু ককর্শ আওয়াজ । বন্দুক ছংড়ে ফেলে 
বলের মধ্যে ঝাঁপয়ে পড়ল দিশেহারা ওপানবোশিক সেনা-জলকাদায় ডেবে 
ডুবে যেতে লাগল। 

জেনারেল সৃলভান একটা ভূট্রাক্ষেতের মধ্যে আত্মগোপন করবার চেষ্টায় 
আত কম্টে বুকে হেণ্টে লম্বা ভাঁটার ফাঁকে লূকালেন। জার্মান সেনা তাঁর 
বাছ-ঘেষেই ফসল দলে-মচকে ছুটছে । চুপ করে পড়ে রইলেন সালিভান। 
ণিন্তু চোখ এড়াতে পারলেন না। জনা তিনেক হল্দে-চুল জার্মান হিশ্চড়ে 
টেনে দাঁড় করাল তাঁকে । তারপর বোকার মত দাঁত বার করে খাঁনকটা হেসে 
মোটা বকাঁশসের আশায় ধরে [নয়ে গেল। 

জেনারেল স্টার্লংৎ একলা ছুটে পালাচ্ছেন। প্রাণের ভয়ে নয়। সব 
গেছে তাঁর। খড়কুটার মত সৈন্যদল ছন্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছে; বহু নিহত 
হয়েছে। চাঁপাদকে শত্রুর বেষ্টনী । ঝাঁক ঝাঁকে গুলী ছত্ড়ছে ইংরেজসেনা 
তাকে লক্ষ্য করে। যেন হাঁস তাড়য়ে নিয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারোন যে 
তাদের লক্ষ্য তামাক-চবানো তকমাপরা সখের আফসার নয়--পুরাদস্তুর 
একজন জেনারেল- এককালে লাল-উীর্দয়ালাদের দলেও তাঁর কদর ছিল। 

ছুটতে ছুটতে পা দুটো সীঁসার মত ভারী অসাড় হয়ে এল। আর পারা 
যায় না। এমাঁন সময় স্টার্লং পড়ে গেলেন এক জার্মান টহলদার দলের 
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সামনে। হিহি করে হেসে উঠল ভাড়াটে জার্মান ফৌজ। আর একজন 
আমেরিকান জেনারেলও তারাই বন্দ করল। 

নদ পার হয়ে ভাঁজরনয়ান যখন রণক্ষেত্রের পিছনে এলেন, তাঁকে দেখে 
সেনানীরা ছুটে এল দুঃসংবাদ জানাবার জন্য। এল মেজর, এল কর্ণেলরা, 

এলেন জেনারেল একজন। এর চাইতে বিপদ আর হতে পারে না!- সবাইর 
মুখেই এক বুলি। 

_আমরা গেছি। সব খতম হয়ে গেছে। কোন উপায় নেই। সেনানীরা 
বুঝাবার চেম্টা করল তাঁকে। 

একটা পাহাড়ের মাথায় চড়লেন প্রধান সেনাপাত। লড়াইর ময়দানের 
সবাকছুই দেখা যায় সেখান থেকে । তিনি জানতেন যে সেনানীরা ঠিক 

কথাই বলছে। সবই গেছে, কিছুই করবার নেই! তাঁর আজগ্দাব পারিকজ্পনা 
একেবারেই ভেস্তে গেছে। 

গোটা রণক্ষেত্রের বীভৎস ছাব তাঁর সামনে । জলকাদাভার্ত 'িলটা তাঁর 

পায়ের তলায়। দেখলেন, ইয়াংকদের কাকুতি-মিনীতিতে কর্ণপাত না করে 

দের ্রকুটিকাটিল 'নজ্করূণ মুখও তান স্পম্ট দেখতে পাচ্ছেন বলে মনে হল। 

পলায়নের পথ উন্মুন্ত রাখবার জন্য মেরিল্যাশ্ডের ব্রিগেডটি ইংরেজ ব্যহের 
পাশে আক্রমণ চালাল। কন্তু লাল-ভীর্দয়ালাদের ঝাঁকে-ঝাঁকে গ্লীবর্ষণে 
ছন্নাবাচ্ছন্ন হয়ে গেল। পোকামাকড়েব মত প্রাণভয়ে হামাগাীঁড় দিচ্ছে 
ইয়াংধকরা। জার্মানদের আজ পোয়াবারো। তাদের উল্লাসত ইয়ধাক- 
ইয়ংাঁক রব হাওয়ায় ভেসে এই পাহাড়ের উপরেও তাঁর কানে পেশছুল। 

_জেনারেল, এখন আমরা ক করবো? পাশ্ন থেকে একজন জিজ্ঞাসা 
করল। 

-_কি করবে? 
গোটা পল্টনের প্রধান সেনাপাতি হবার ঝাঁক যে কী এখন তাঁর বেশ 

মাল্ম হচ্ছে। 

_কি করবেঃ কি আছে করবার? 

হতাশায় মাথা নেড়ে গুটি গুটি পা ফেলে বিড়াবড় করতে করতে হাটিতে 
লাগলেন প্রধান সেনাপাঁতি। কান্ড দেখে হতভম্ব হয়ে গেছেন। আজকের 

এই সর্বনাশের পেছনে নিজের যে ভুলছুক রয়েছে, একে একে তিনি সেগুলো 
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মনে করবার চেষ্টা করলেন যুদ্ধ লড়াই পরাজয় সম্পর্কে কতটুকু তাঁর 
জ্ঞানঃ মাথার মধ্যে টনটন করে উঠ্ল। আর ভাবতে পারা যায় না। 
সারা গা ঘামে ভিজে চুপচুপ্ হল। 

--ওরা যাঁদ এখানেও আমাদের আক্রমণ করতে আসে ?__জলকাদামাখা 
কর্ণেল হার্ট নামে একজন সেনানী জিজ্ঞসা করল। 

_তাহলে যতক্ষণ তারা কাছে না আসে অপেক্ষা করবে। গুলী চালাবে 

কাছে এলে। শান্ত সংযত কণ্ঠে জবাব দিলেন ?শয়াল-ীশকারী। মনে হ'ল 
যেন স্কুলের পড়া মুখস্থ বলছেন। 

1কন্তু সব উপদেশই এখন অর্থহীন। সবই চুকেবকে গেছে। তিনি 
জানতেন যে দুনিয়ায় এমন কিছু নেই, যা তাঁকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে 

পারে। কাছে আসবার পর গুলী করবার পরামরশই দিন আর যাই করুন, 
শকছুতেই ছু হবার নয়। মত্যুভয়ে ভত সোনিকদের কাছে পরামশ+, 
উপদেশ, উৎসাহ সবই নিস্ফল হতে বাধ্য। 
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আজাব লঅহেডের জেলে 

সৈন্যব্যহের পশ্চাতে গুটি গ্াট পা ফেলে শিরদাঁড়া টান করে পায়চাঁর 
করছেন প্রধান সেনাপাতি। ভাবব্যজনাহীন মুখে কেবল ভুরু দুটোই সামান্য 
কুচকে ছল । যে সেনাপাঁতর গোটা বাহন ছিন্ন ভিন্ন টুকরো টুকরো হয়ে 
গেছে-ভাঁবধ্যতের সমস্ত আশাই যার নির্মূল হয়েছে, তাঁর এমনি আচরণ, 
এমনি নিলি্ত হাবভাব অভূতপূর্ব। কোন কালে শোনোন কেউ। তবু 
লোকে তাঁর তারিফ করতে লাগল । শ্রান্ত-্রস্ত বার্তাবহ, রোজমেন্ট-হারা 
কর্ণেল, ভগ্নোদ্যম সতেরো-আঠারো বছরের ক্যাপ্টেন এবং জাবনে প্রথম ও 

শেষবারের মত জেনারেলদের চেশ্চামোচি হুটোপুটির মধ্যে প্রধান সেনাপাতির 
উষ্চু মাথা সাত্যই 'বাশিষ্ট মাহমা-মণ্ডিত দেখাচ্ছিল । 

বেলা বাড়ছে । উদয়াচলের সর্ঘ এলেন মাথার উপর...হেলে পড়লেন 

বাঁয়ে অসহ্য গুমট অপরাহু...এবারে দিগন্ত পাড় "দয়ে ধীরমল্থরে ডুবে 
যাচ্ছেন। লড়াই তখনও শেষ হয়ান। সামায়ক 'বিরাতি ঘটেছে মান্র। নয়া- 

ইংলণ্ডের বাঁসন্দাদের দিনভর ধাওয়া-ধাওঁয়, খুন ও বন্দ করার একতরফা 
খেল দোৌখয়ে দম 'নচ্ছে ইংরেজ সেনা। বিদ্রোহীদের গেস্ডাকলে ফেলেছে। 

ফাদ থেকে পালাবার জো নেই। 'তিনাঁদকে ইংরেজ সেনার বেড়া, বাকী 'দকে 
জল। বৃটিশ সেনাপাঁত যখন বৃঝলেন যে, শত্রু বাহনী মুঠোর মধ্যে, ঝটপট 
লড়াই ছুঁকয়ে ফেলবার কোন আগ্রহই তান প্রকাশ করলেন না। তাতে অযথা 
সৈন্যক্ষয়ের সম্ভাবনা । চট করে তো আর বদলী পাওয়া যাচ্ছে না! 

আমৌরকান ফৌজের 'পছ--হটা প্রায় ছত্রভঙ্গ পলায়নের রূপ নিয়োছিল। 
বেনো জলের মত তার ধান প্রাতাঁট ঘাঁটিতে লাগল। ভীতাঁবহবল পরাভূত 
সৈন্যদল সারা বিকাল টলতে টলতে জলাভূম ও জঙ্গলের মধ্য থেকে বোৌরয়ে 
আসূতে লাগল। সবাই ভীতিবিহহল হতভম্ব। সকলেই নিজ নিজ বিপদের 
[চন্তায় বাহ্যজ্ঞানহশীন। সকলেরই ধারণা, গোটা বিপ্লবের দফা শেষ হয়েছে ; 

এখন ঘাড়ের উপর মাথাটা বজায় রাখাই একমাত্র কতব্য। 

দলে দলে সৈনিক-সেনানশ ধনী চাষীর পাশ কাটিয়ে 'গয়ে খানিকটা দূরে 
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দূরে জটলা করতে লাগল। ভীতাবহহল মানৃষের সে এক অপরুপ মিছিল। 
প্রধান সেনাপাঁতির চোখাচোথ তাকাবার ভরসা হয়ান কারও । কেউ কেউ 
পাশ কাটিয়ে য়ে পেছন ফিরে চেয়েছে তাঁর কাদামাখা বূটের 'দিকে। 

প্রায় হাজার দুয়েক সৈনিক জল-জঙ্গলের মধ্য থেকে আর 'ফিরলই না। 
ভাঁজানয়ানের জীবনে এইটাই প্রথম পরাভব নয়। ক্ষয়-ক্ষাত, ব্যর্থতা এবং 
অপূর্ণ কামনা দিয়ে বোনা হয়েছে তাঁর গোটা জীবন। খটনাট জিনিস 
তাঁকে নিদারুণ মনকল্ট 'দিত। কিন্তু অন্তরের দুর্বলতা বাইরে হশনমন্যতায় 
ধরা পড়ত না। অথচ সে সম্পর্কে নিজে ছিলেন সম্পূর্ণ সজাগ। সে 
দুর্বলতা তাঁর জীবনে তাই আস্তিত্বের মতই বাস্তব- জীবন্ত সত্য। নিজের 
কাপুরূষতা সম্পর্কে কোন ভ্রান্ত ধারণাই তাঁর ছিল না, তবু সাহসিকতাকে 
[তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ বলে সম্মান 'দদতেন। জাবনে ভালবাসার প্রয়োজন তাঁর 
দৃষ্টিতে প্রাণবায়ুর মত। অথচ যে নারীকে তান ভালবেসোছিলেন তাকে 
পানান। সবাইর প্রীতি ও ভালাবাসা তিনি পেতে চেয়েছেন ; কিন্তু প্রকৃত 
সুহ্থদ তাঁর ছিল না একজনও । 'শশু দেখলেই স্নেহ-মমতায় উলে উঠত 
তাঁর মন, কিন্তু নিজে তান নিঃসন্ভান। নিজের অজ্ঞতা সম্পর্কে সচেতন 

ছিলেন বলে পাঁণ্ডিত্যকে তিনি পূজা করতেন। কি জল, কত বেদনাদায়ক 
তাঁর মনের গাঁত। একমাত্র জীবনের প্রাত অসীম ভালবাসার টানই তাঁকে 
জীবন-মৃত্যুর প্রান্তসীমায় বাঁচিয়ে রেখোছিল। কিন্তু এ দুয়ের যোগসূত্র 
এত ক্ষীণ ছিল যে আজীবন তাঁকে অন্ধকারের কোল ঘে'ষে শীর্ণদেহ বয়ে 

চলতে হয়েছে । 
রা্রর অন্ধকার ঘনিয়ে এল, তবু তাঁর ক্লান্তিহীন পায়চার থামছে না। 

ভগ্নোদ্যম যত লোক কাছে আসছে তাদের শুধু একটি কথাই জিজ্ঞাসা 
করছেন-কত লোক আমরা হারয়েছি। 

কেউই জানে না। র্ুুকাঁলনের পাবিতান্ত রণভূমি তখনও এলোমেলো 
গোলকধাঁধার মত। তার প্রো ছবি আগামী বহু বছর, বহু পুরুষের মধ্যেও 
জোড়া দেওয়া সম্ভব হবে না। গোটা রেজিমেন্টের পর রেজিমেন্ট উধাও 
হয়ে গেছে। জেনারেল, কর্ণেল, মেজর, কুঁড়ি কুঁড় ছোটখাটো সেনানী এমন- 
ভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে যে, মনে হয় বসুন্ধরা তাদের গ্রাস করেছে। কেউ 

বল্লে, হাজার খানেক মারা গেছে। কারও মতে দেড় হাজার ; আবার কেউ 
বলে হাজার তিনেকের কম নয়। -সংখ্যা যাই হোক । প্রচণ্ড আঘাত 
আমরা পেয়ৌছ। ওয়াশিংটনের কাছে এসে জেনারেল পুটনাম বলে। 
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প্রধান সেনাপতি মাথা নেড়ে সায় দলেন। পুটনাম অবাক হয়ে ভাবলেন: 
-মানূষ এমন ইট-পাথর-ইস্পাত 'দয়ে গড়া হয় ক করে? কি করে ধমনশতে 
রক্তপ্রবাহ এমন 'নস্তেজ হয়ঃ চতুর্দিকে ইতস্তত ছড়ান ধ্বংসস্তৃপের 
মাঝখানে দাঁড়িয়ে তান যাঁদ খানিকটা গালাগাল করতেন তাহ'লেও ভাল হত। 

-আর একট. পরেই অন্ধকার জমাট হবে। ধরুন, ওরা যাঁদ অন্ধকারের 
সুযোগে আবার আক্রমণ করে 2 

_-করতে পারে । শিয়াল-শিকারী সায় দিয়ে বল্লেন। 

_-কিন্তু স্যর, ভগবানের নামে হলপ করে বলতে পারি, আবার আক্রমণ 
করলে প্রাতরোধ করবার কোন ক্ষমতাই আমাদের নেই । _-আর্তকণ্ঠে পুটনাম 
জানায়। 

চোখে বিন্দুমাত্র উত্তেজনা নেই। পুটনাম ঢোক গলে হেন্ট মাথায় বিড়বিড় 
করে কি যেন বল্লেন। 

_যাঁদ ওরা আবারও আক্রমণ করে, আমরা আবারও লড়বো। শিয়াল-ীশকারী 
বল্লেন। 

_আলবাং লড়বো। 
_এটা ওদের ভাল করে বাঁঝয়ে দেওয়া দরকার যে আমরা আবারও লড়বো। 

লড়াই এখনও শেষ হয়াঁন জেনারেল! 
'লড়াই শেষ হয়নি, 'লড়াই এখনও শেষ হয়নি-মনে মনে বার বার এই 

কথা আবাত্ত করে ভাঁজনয়ান আবার পায়চাঁর আরম্ভ করলেন। কিন্তু 
মগজের মধ্যে খাঁনকক্ষণ হাতড়ে তান বুঝলেন যে, তাঁর পক্ষে, জর্জ 

ওয়াশিংটনের পক্ষে, অবস্থার পাঁরবর্তন ঘটান সম্ভব নয়। তান জানতেন ষে 
আদব-কায়দা আর যোগ্যতা এক 'জানস নয়। বুঝতেন যে, নিরোধ কতগুলো 

নাবালকের ভালবাসা অর্জন করার কায়দা আয়ত্তে রাখা প্রধান সেনাপাঁতির একমাত্র 
গুণ নয়। আজ তাঁর পল্টন কুঁটিকুটি খানখান হয়ে জলে-জঙ্গলে পড়ে আছে। 
মনে হয়, তারা বঁঝ তাঁর জীবনের দৃঙ্টান্তই অনুসরণ করেছে। ব্লাউককের 
পরাজয়ের িভশীষকার পর আজ মবাঁধ উল্লেখযোগ্য যত কিছুতে তিনি হাত 

দিয়েছেন সবই ভেস্তে 'ছিখ্ড়ে তচনচ্ হয়ে গেছে। আনাড়ীর মত যাতে হাত 
দিয়েছেন তা-ই ভণ্ডুল হয়ে গেছে। বাঁশী বাজাবার এলেম তাঁর নেই। তবু 
যখনই সুর সাধবার চেষ্টা করেছেন, তখনই বারবার একঘেয়ে অশ্রাব্য শব্দের 
পুনরাবৃত্তি হয়েছে। 

২৫ 



তব এখন একটা 'িছ অবশ্যই বাংলাতে হবে । সব কিছ শেষ হয়ে গেছে 
বুঝেও মরবার আগে তাঁর লোকজন শেষ চেম্টা করেছে । না, একটা ছু 
ভেবে চিন্তে বার করতেই হবে। কিন্তু চিন্তা-ভাবনা আর কেউই করবে না। 
মনের উদ্বেল অশাঁন্ত-উদ্বেগের জন্য বাধ্য হয়ে তান পায়চাঁর করছেন; আর 
মগজে বুদ্ধির কোঠায় টোকা মেরে প্রাণপণে একটা পল্থা বার করবার চেষ্টায় 

আছেন। বাহাদুরী দেখাবার মত বুদ্ধি তাঁর ছিল না। তা না থাক, চার- 
পাশে যারা ছিল, তাদের তো ও বালাই একেবারেই নেই। অগত্যা তানি 
ছাড়া কে আর ভাববে? 

সবাই অপলক দৃম্টিতে চেয়ে আছে তাঁর 'দকে। গোধূলির আবছা 
আলোকেও তিনি স্পন্ট লক্ষ্য করলেন যে, শত শত ভীতিবহবল সাদা-মুখ 
তাঁর দিকেই হাকরে আছে । থেকে থেকে কামানের গুড়ম্ গুড়ুমু আওয়াজ 
হচ্ছে। তার ফাঁকেও তিনি ওদের ফিসাফসান শুনতে পেলেনঃ লোকটা 

যে-সে নয় তো-ভাজ'নিয়ার জেনারেল জর্জ ওয়াশিংটন! হাঁটা দেখলেই 
মালুম হয় যে মাথায় একটা কিছ রয়েছে-এখনও বলছেন না। 

কাঁণ্চর একটা বেড়ার দিকে পিছন ফিরে একপাশে দাঁড়য়োছল নক্স আর 
পুটনাম। গোধূলির সপ্দুরে আকাশের পটভাঁমিতে প্রধান সেনাপাঁত তাদের 
কাছে 'বিশালকায় আতমানব বলে প্রাতভাত হাচ্ছল। আমোরকান গোলন্দাজ 
বাহনটর প্রধান আঁধকর্তা নঝ্স ছাঁব্বশ বছরের যুবক, আনন্দদঈস্ত-চক্ষু, লাল 
টকটকে গাল, মোটাসোটা হোঁৎকা চেহারা । চারাঁট 'জানস তার পরম প্রিয় 

বই, তার কামান, স্ত্রী আর প্রধান সেনাপাঁতি। কিন্তু ?ি-ই বা এখন আছে 
তার বাঁহনীর ১ লম্বা, আঁস্থসার 1শয়াল-শিকারীকে সে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি 
করত। মনে করত সমস্ত ভয়-ভীতি আনশ্চয়তার উর্ধে । দেহশর কামনা- 
বাসনা শোক-দুঃখ তাঁকে স্পর্শ করে এই ধারণাই ছিল না নক্সের। যুদ্ধের 
পূর্বে নক্স ছিল বই-বক্রেতা। কিন্ত উচ্চাঁভিলাষ ছিল গগনস্পর্শাঁ। শান্ত- 
শালী নতুন লেখকদের উৎসাহ "দয়ে বেন ফ্রাঙ্কীলনের মত ভাল ভাল বইয়ের 
হু-হু করে সংস্করণ বার করবার স্ব্নসাধ তার ছিল। পুস্তক-ীবক্রেতা 

1হসাবে প্রথম সংস্করণের বই ষে সমাদর তার কাছে পেয়েছে, আজ গোলন্দাজ 
দলের আঁধকর্তা হসাবে সে সমাদর পায় কালো, গোলমুখো কামানগুলো । 
আজ তার স্বপ্নের রূপ বদলে গেছে। সহম্্র কামানের যুগপৎ আঁগ্নবর্ধণের 
স্বপ্নে বিভোর নক্স। 
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কামানগুলোকে অদ্ভুত আদর-যত্র করত সে। 'দনে-রানে পাঁচ দশ বার 
সেগুলো গুনে ঠিকঠাক করে রেখেছে । কামান নিয়ে ঘুমান প্রসঙ্গে বহু 
অশ্লীল ইাঙ্গত করেছে সঙ্গীরা । কিন্তু নক্স আমল দেয়ান। কামানের 
কাছাকাছি শুতে পারলে আর কোথাও সে যেত না। আজ প্রচণ্ড আঘাত 

পেয়েছে নক্স। প্রায় সন্তান হারাবার দুঃখ । দেশের 'বাভল্ন অংশ থেকে 
কাঁড়য়ে, চাকা ছেলে, টেনে যে কট কামান সে জড়ো করেছিল আজ তা' শত্রুর 
দখলে! মহামূল্য সম্পদহারা নক্স আজ সর্বহারা ফাঁকর। সর্বস্ব হারাবার 
শোকে মুহ্যমান। এই মনমরা অবস্থার মধ্যেও একটি লোক তাকে উদ্বুদ্ধ 
করতে পারে, তাকে আত্মবিস্মাত করতে পারে। সে ওই ম্লানায়মান গোধূলি 

_দেখুন, দেখুন। প্রধান সেনাপাতির দিকে তাকান! নক্স বল্লে 
জেনারেলকে । 

কছুই করবার নেই, তাই মনমরা ভাবে জবাব দিলেন পুটনাম-হা, 
দেখোঁছ। 

_কেমন ধারাঁস্থর দেখেছেন? বাস্মিত নক্স আবার বলে। 

_হাঁ, খুব ধীরস্থির বলেই তো মনে হচ্ছে হ্যাঁর। 

_ম্াথায় আকাশ ভেঙে পড়লেও ঠিক অমাঁনভাবেই থাকবেন। 

-ভেঙে তো পড়েছে। নক্সের হেখ্মালশ কথার ঢঙে বিষম চটে গেলেন 
পুটনাম। যখন তখন বাজে বইয়ের খেলো কথা কপূচাবার বদস্বভাব ?ক ওর 
যাবে নাঃ 

সবাই যখন তাঁকে শুয়ে বিশ্রাম করবার জন্য পণড়াপশীড় করতে লাগল 

বড়-আদমশ বুঝলেন যে তাঁর অমানাষক স্থৈর্যের মুখোশ কাজ দিয়েছে 
অন্তত সামায়কভাবেও এদের দুঃখদুভেগ ও পবাজয়ের গ্লানি ভুলিয়ে 
আত্মবিস্মাত করতে পেরেছে । তাঁর অভিনয় সার্থক। কিন্তু তিনি জান- 
তেন, এ বিস্মাতি সামায়ক। রান্রর 'বিশ্রামান্তে বিজয়োল্লাসত ইংরেজ ও 
জার্মান সেনা আবার আঘাত হানবে প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই। তখন এই 
পরাভূত ছত্রভঙ্গ আমোরকান জনতা পালাবার পথ পাবে না। নদীর দিকে 
ঠেলে নিয়ে কচু-কাটা করবে তাদের- হাঁসের মত পুকুরে আটকে সাবাড় 

করবে৷ 
কেউই জানত না, সে-দিন বিকেলে স্থৈষের মুখোশ বজায় রাখতে কত 

২৭ 



কম্ট করতে হয়েছে তাঁকে । ভেতরে ঝড়-তুফান সত্তেও বাইরে সংযম হারাননি। 
প্রাণপণ চেষ্টা করে, জোর করে, ধীরে-সস্থে য্যান্ত-তর্ক দিয়ে কর্তব্য 'স্থর 
করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর সামনে তখন মাত্র তিনাট পথ খোলা 'ছিল। 

তার যে কোন একটি বেছে নিতে হবে। প্রাতাট পন্থা, প্রাতিটি 
কার্ক্রম তান মনে মনে চুল-চেরা যুক্তিতর্ক দিয়ে পরখ্ করবার চেস্টা 

করেছেন। 

প্রথম পথ আত্মসমর্পণের পথ। সব চাইতে সহজ, সে অবস্থায় সব চাইতে 
দবাভাঁবক [সধান্ত। এক একবার মনে হয়েছে, ছেড়ে দিই এই ব্যর্থ-সংগ্রামের 
পাগলাম- ছেড়ে দিই পল্টনের নামে এই ভীরু ইতর লোকের সংশ্রব! 
সসম্দ্রমে অস্ত্রত্যাগ করে চলে যাই পোটোমাক পাহাড়ের নিরালা গৃহকোণে! 

অনেকে হয়ত নিন্দা করবে- হয়ত কুৎসা রটনা করবে। কিন্তু অনেকে আবার 
প্রশংসাও করবে! আর পাতৃসির মত যারা, তারা অন্তত ভূল বুঝবে না। 
ণকন্তু এই চিন্তা কোনকালেই মনে তেমন সাড়া জাগাতে পারোনি। সংশয়ের 

অনিশ্চিত স্তর আতক্রম করে সুস্পন্ট আগ্রহ সৃম্টি করতে পারেনি। এমনি 
একটা পাঁরণাতর কল্পনাও করা উচত বলে মেনে নিতে তাঁর বে'ধেছে। 

কাজেই এ প্রস্তাব পুরোপ্ীর বিবেচনা করতে পারেনান। মৃত্যুও তো এমান 
আত্মসমর্পণের সামিল। তাতেও এমান শাঁন্তিই আসবে । কিন্তু মৃত্যুবরণ 
করা ছাড়া অপর কোন পগ নেই-এই গত্যন্তরহীন নিরুপায় অবস্থা শিরো- 
ধার্য করে নেবার মত নিরাশ তখনও তিনি হনৃনি'। 
দ্বিতীয় পথ সংগ্রামের পথ। আজ তিনি যাঁদ সৌনকদের জমায়েৎ করে 

বলেন যে শেষ লোকটি বেচে থাকা পর্ন্তি তান ইংরেজদের বাধা দেবার 
সদ্ধান্ত করেছেন, তাহ'লে দেশের জন্য প্রাণ দেবার গর্বে তারা উল্লাসত হবে 
না। তাঁর উদাত্ত আহবান তাদের ভীতাবহৰল মুখে হাঁস ফোটাতে পারবে 
না। বরং মিয়মান চোখে হাঁ করে চেয়ে থাকবে তাঁর দিকে। আর নাবালক 

যারা-আধকাংশই তো নাবালক, তারা নিরালা পল্লী-জনঈবন, প্রিয়-পাঁর- 
জনের কথা স্মরণ করে নীরবে চোখের জল মুছবে। কিন্তু ইয়োরোপের 
বাস্ত-আস্তাকুণ্ড থেকে যে আধা-বিদেশনরা এসে তাঁর দলে ভিড়েছে মনে প্রাণে 
বিপ্লব তারা। তারা এই সিদ্ধান্তে উৎফুল্ল হতে পারে। ককন্তু সংখ্যায় 
তারা কজন? গোটা পল্টনের সামান্য অংশ মান্র। ইংরেজী বলতে পারে 
না তাদের অনেকেই। আঁধকাংশই দুবল, রুগ্ন, শৃংখলাহশীন। 

নক্স, পুটনাম, কার্টার এবং ডী'র মত কিছু সৃস্থ-সবল জওয়ান ফৌজ- 
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দার তাঁর আছে। দনিয়ার কোন ভয়ই তারা পরোয়া করে না। িপদকে 
বিপদ বলেই ভালবাসে । তাঁর সঙ্গে নরকে যেতেও তারা প্রস্তুত। কিন্তু 
গোনা-গ্ুনাতির জনকয়েক সেনানী নিয়ে তো আর লড়াই জেতা যায় না! 

এক দুই করে মনে মনে তান তাদের সংখ্যা গুনতে লাগলেন। সংশয়, 
শংকা ও রোগরুশ-মুস্ত এদের দানবীয় দৌহক শান্তমত্তার কথা ভেবে তাঁর 
কেমন হিংসা হল। 

তাছাড়া লড়াই করলেও এমন নতুন কিছু ঘটবার সম্ভাবনা নেই। 
ইংরেজদের প্রথম আক্রমণের মুখেই পরাভূত আমোরকানরা ছন্রভঙ্গ হয়ে 
জার্মানদের নিষ্করুণ কীরিচের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য আর্তনাদ 
করে পালাবার চেষ্টা করবে। লড়াই এবং আত্মসমর্পণের ফল হবে একই । লড়াই 

করলে শুধু আরও কয়েক শ' ইয়াংকি যুবক প্রাণ হারাবে ;: আর কয়েক 
হাজার গ্যাংগ্রনের বিষ-বেদনায় ছটফট করবে । তাছাড়া আবার যাঁদ তারা 
লড়াই করেন, তাহ'লে আত্মসমর্পণের শর্ত মোলায়েম হবার কোন আশা নেই। 
মৃত্যু বরং সওয়া যায়; কিন্তু ফাঁসর দাঁড় অসহ্য। 

_তাহ'লে বিপ্লবের কি হবে£ আপনমনে জিজ্ঞাসা করলেন 'তাঁন। 
গোটা পল্টনের বাঁচা-মরার বাস্তব প্রশ্নের মুখে দাঁড়য়ে, বিপ্লবের মত ধোঁয়াটে 
জানসের কথা এখন কল্পনা করাও অসম্ভব । আজ যাঁদ রুখে দাঁড়য়ে তাঁরা 
লড়াই করেন তাতে গোটা বিপ্লবের এমন ইতর-বিশেষ হবে না। 

তাহ'লে আর পথ থাকে মাত্র একটি। সে পথ পলায়নের পথ--পশ্চাদ- 
পসরণের পথ। আজ যাঁদ তাঁরা িছু-হটে যেতে পারেন তবে গোটা পল্টন 
বেচে যায়। অন্তত আবার তোড়জোড় করে ইংরেজরা যতক্ষণ মানহাট্রান 

দ্বীপ আক্রমণ না করে সে পযন্তি তো বটেই। িছু-হটে গেলে ভীত-্স্ত 

সৈনিকদের সসংবদ্ধ করবার আর একটা সুযোগও পাওয়া যায় শহর রক্ষার 
জনা যে পল্টন তিনি মোতায়েন করেছেন তাদের সঙ্গে মীলত হবার অবসর 

মেলে। তিনাঁট পথের মধ্যে একমাত্র পশ্চাদপসরণের পথই বিবেচনার যোগ্য ; 
অথচ এই পথই সব ঢাইতে দুর্হ। প্রায় অসম্ভব । 

একটা ীজাঁনস খুবই স্পম্ট। এখনও হাজার হাজার সৌনক রয়েছে তাঁরি 
দলে। এই বিরাট পল্টন হটিয়ে নিয়ে যাবার তোড়জোড় করবার মত সময় 

নেই একেবারেই । অন্ধকার হয়েছে। রণক্ষেত্রের কোলাহল হৈ-চৈ ছুটাছুটি 
থেমে গেলেও তার স্থান নিয়েছে ছাউনীর নিরাশ, ক্ষুব্ধ থমথমে ভাব। 
সকলেই জানে পেছনে খরম্োতা নদ, পালাবার পথ নেই। এইজন্যই এখনও 
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তারা ছাউনীতে রয়েছে। কিন্তু একবার পশ্চাদপসরণের কথা কানে দাও ১ 
অমানই আগে নদীর পাড়ে যাবার জন্য হনুড়াহদাঁড় ঠেলাঠোঁল পড়ে যাবে। 

তাছাড়া নৌকা কোথায়? আর নৌকা যাঁদ পাওয়াও যায়, গোলা-গুলন 
বর্ষণের মুখে মেজাজ ঠিক রেখে নৌকো বাইবার মত মাঁঝ-মাল্লা পাবে কোথায় ? 

ফৌজদাররা ঘিরোছিল তাঁকে । তাদের দিকে চেয়ে মনে পড়ল যে অনেক- 
ক্ষণ পায়চার কবেছেন। 

_কিছু মুখে দেবেন না স্যর”-মিনতির সুরে বলে নক্স। 
হাঁ, নিশ্চয়ই খাবো! তুমি কিছু খেয়েছো হ্যারি ? 
_-আম স্যর? হাঁ, আম খেয়েছি। 

_কি খেলে? স্টু? 
_কিন্তু স্যর, চমৎকার স্টু হয়েছিলো স্যর" মাথা নেড়ে সায় দিয়ে 

হোঁৎকা বই-বিক্রেতা জানাল। -_সঙ্গে মদও ছিলো । একটা বোতল আম 
রেখে দিয়েছিলাম । 

ভা-ভাল! মাথা নেড়ে মুচাঁক হেসে জানালেন প্রধান সেনাপাতি। তাঁর 
প্রসন্ন হাঁসির মধ্যে মানাসক শান্তির সংকেত পেয়ে ফৌজদাররা আরও কাছে 
ঘেষে এল এবং তাঁকে ঘরে নিয়ে গেল। তাঁর কাছে-কাছে থাকতে, তাঁর 

সেবা-যত্জ করতে, তাঁর সুদর্শন দীর্ঘ চেহাবা থেকে সান্ত্বনা লাভ করতে এরা 
থে কত ব্যাকুল তা আর একবার টের পেলেন প্রধান সেনাপাতি। একে তো 

এরা নাবালক তায় আবার ভীত, আর তান ধীরাস্থির। তাই এরা ধরে নিয়েছে 
যে তাদের সমস্ত দুদ্শা ও বিপদের আসান করবার দাওয়াই তাঁর হাতের 

মুতোয়। 
তাবুতে কোন আলো ছল না। অন্ধকার থেকে ভালই হয়েছে। 'শিয়াল- 

শকাবীর গলা আটকে এসেছে । চোখের কোণে দেখা দিয়েছে অশ্রু 

1নজে [নি নিঃসন্তান। কিন্তু আজ এই কাচমুখো সেনানীদের নিজের 
সন্তান বলেই মনে হচ্ছে। একজন সযত্বে তার বুট খুলে 'দচ্ছে। আর এক- 
জন কোট খুলতে সাহায্য করছে। অপর একজনে কোমরের তরবাঁর খুলে 
শদচ্ছে। এত াবনষী, এত দরদশ এদের আচরণ যে, এদের প্রাতাঁট স্পর্শ মমতা- 
মাখানো বলে মনে হচ্ছে। একা 'তাঁন কেন, এরা সকলেও জানত যে, তাদের 
অসাধ্য সাধনের প্রয়াস বানচাল হ'য়ে গেছে। তব; এদের আজকের আচরণ 
দেখে তান বুঝলেন, এদের 'তান প্রতারত করেনান। 
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আঠায়ো বছরের এক ক্যাপ্টেন বল্লেঃ£ স্যর, এখানে শুয়ে আপাঁন আরাম, 
করুন; আমি বালিশটা উস্চু করে দেবো'খন। 

কার্টার সযত্বে তাঁর কোটাট ভাঁজ করে রাখুল। 
মমতা-মাখানো সুরে নক্স বলেঃ এই দেখুন স্যর, জুতোজোড়া 'বছানার 

পাশেই রেখে দিলাম। পা দিলেই পেয়ে যাবেন। 
প্রধান সেনাপাঁতির চাইতে বয়সে বড় পুটনাম। তানি তাঁকে নিশ্চিন্তে 

ঘমোবার পরামর্শ দলেন। চাপা গলার বলেনঃ টেনে ঘুম ন্, তাহ'লেই 
সকালবেলা সবাঁকছু নতুন করে ভাবা যাবে। 

_তাঁবুর পরদা কটা ফেলে 'দয়ে যাবো স্যরঃ-ফিসাঁফস করে জিজ্ঞাসা 
করল' ক্যাপ্টেন। 

তাঁকে অন্ধকারে রেখে সবাই পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেল । ঘণ্টাখানেক শুয়ে 
রইলেন 'তান। কিন্তু ঘুমোতে পারলেন না। বহু সপ্তাহ, বহ্ মাসের 
সাত কথা ও কাহনী 1ডিয়ে তাঁর মনে পড়ল সোঁদনের কথা, সৈনাপত্য 

গ্রহণের জন্য যোদন ফলাডেলাঁফয়া থেকে অশ্বারোহণে যাচ্ছিলেন তান 
উত্তরে বোস্টনের দকে। এই দীর্ঘ পথ চল্তে গিয়ে কত শংকা, কত সংশয়, 
কত না আন্দোলন জেগেছে মনে। বহ? জনপদ, বহু শহর থেকে লোকজন 
গিয়েছে পল্টনে। পথ চলতে চল্তৈ বহু গণসেনার কোম্পানী পাঁরদর্শন 
করতে হয়েছে। এত বন্তুতা করেছেন বড় চাষী যে শেষ পযন্ত তাঁর 

বন্তুতা একটা বাঁধাধরা গত হয়ে ওঠেঃ “আঁজকার এই শুভদিনে আপনাদের 
সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ পেয়ে আম পরম আনন্দ লাভ করেছি।' কিন্তু 
এ সত্ত্বেও নয়া-ইংলণ্ডের ইয়াংকিদের অভ্যর্থনা সম্পর্কে সংশয় তাঁর কাটেনি। 

বাংকার পাহাড়ে লড়াই করেছে ইয়াধীকরা। এখন বোস্টনের কাছাকাছ তাঁর 
অপেক্ষায় আছে। কিভাবে তাঁকে গ্রহণ করবে ইয়াংকরা 2 

তারপর একাঁদন অশ্বপৃচ্ঠে তাদের সম্মুখে উপাস্থত হলেন নীল-কোট- 
পর! প্রধান সেনাপাঁতি। এত দীর্ঘ এমন সুদর্শন আভজাত চেহারা ইয়াংকরা 
দেখোন কোনকালে। নিজের পল্টনও দেখলেন প্রধান সেনাপাঁত। হাজার 

হাজার তাঁতে-বোনা পরিচ্ছদ-পরা গেয়ো ইয়াংকির মেলা বসেছে যেন। যার 

থক ফেলছে, আবার কেউ বা মুখ গোমরা করে পুরু করে কাটা তামাক 

চিবোচ্ছে। তাঁকে দেখে সবাই প্রাণহন কৌতূহলী দৃ্টিতে তাকাল, 'িস- 
ফাস করে কি যেন বলাবালও করল। এদের সামনে রয়েছে সেনানীরা। 
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শহর থেকে আরও সৈন্য আসছে আমাদের বলবাদ্ধির জন্য! দম নিয়ে বললে 
ছেলোঁটি। 

জেনারেল 'িফীলন আসছে 2 গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন শিয়াল- 
শিকারী । 

-হাঁ স্যর, হাঁ! বড় আদমণর প্রশান্তভাব ছেলোটর উত্তেজনার 'পর যেন 
ঠান্ডা জল ঢেলে দল। - বলুন স্যর, এখন আমরা ওই ব্যাটাচ্ছেলে গলদা 

চিংড়গুলোকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিই ঃ উত্তেজনা-চণল ছেলেটি 'স্থর হয়ে 
দাঁড়াতে পারাছল না। -ভোর হলেই ওরা আমাদের আব্রমণ করবে, না স্যরঃ 
আজ্ঞে স্যর, আপনার কি মনে হয়? সহসা 'নজের ধৃষ্টতা উপলাব্ধ করে 
শেষের দিকে তার গলাটা শুকিয়ে গেল। -জেনারেল পুউনাম বল্লেন, 

আপাঁন যাঁদ ঘুম থেকে উঠে থাকেন তাহ'লে খুশী হলে আপাঁন জলের কিনারে 
যেতে পারেন। 

_একটু পরেই যাচ্ছি আমরা ।_তেমাঁন ঠাণ্ডা মেজাজেই জানালেন 
ভাজনয়ান। 

_একটু পরে স্যর ? 
ছেলেটির উপর তাঁর কথায় প্রাতীক্রয়া লক্ষ্য করে মাথা নেড়ে পুনরুক্তি 

করলেন প্রধান সেনাপাঁত। এ কথা যাঁদ রটে যায় যে ওয়াশিংটন আদৌ 
চালিত হনান, এমন কি শহর থেকে শাল্তবাদ্ধর সংবাদ শুনেও বিন্দুমাত্র 
উৎসাহ বোধ করেনান', কিছুই আসে যায় না তাতে । বরং একাঁদক থেকে 
ভালই হবে। নতুন যে ফৌজ আসছে শান্তবৃদ্ধির জন একবার তারা যাঁদ 
জানতে পারে যে মৃত্যুর ফাঁদে পা 'দচ্ছে, যাঁদ বোঝে যে, ইতিমধ্যে যে 
ক্ষয়-ন্াত হয়েছে তা সত্তেও কাজ চালাবার মত মনোবল প্রধান সেনাপাঁতির 

নেই তাই স্বীনাশ্চিত মরণের ফাঁদে টেনে আনছেন আরও সৈন্য, তাহ'লে যে 
অবস্থা দেখা দেবে তার চাইতে এ রটনা বরং ভাল। 

শমানট পাচেক তাঁর মনের মধ্যে আবার এক দ্বন্দ দেখা দিল। ছেলোটির 
কাছে তান নিজেকে বীর বলে জাহর করবেন, না তার কাছ থেকে নদীতনরের 
ঘটনাটা জেনে নেবেন। দুটোর জন্যই প্রবল আগ্রহ হচ্ছিল। অবশেষে 
ঘাঁড়র দকে চেয়ে বললেনঃ চলো লেফটন্যাশ্ট, আম এখান যাবো। 

বুক 'চাতিয়ে সগর্বে আগে আগে চল্ল ছেলোট পথ দোঁখয়ে। প্রধান 
সেনাপাঁতির সঙ্গে যাচ্ছে সে। ভাবলে, ব্যাপারটা বহু বন্ধৃবান্ধবেরই চোখে 
পড়বে। পথেই গাঁড় গাঁড় বৃষ্টি আরম্ভ হল॥ বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে এক 
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নতুন আশায় চাঙা হয়ে উঠলেন প্রধান সেনাপাঁতি। বৃষ্টি হলে বারুদ ভিজে 
তাল পাকিয়ে যাবে_চকমাঁক পাথরও জবলবে না। আশার আনন্দে এমন 

উত্তেজনা দেখা দিল যে তাঁর গোটা শরীর রোমাণ্চিত হয়ে থরথর করে কাঁপতে 
লাগল। এত উত্তেজনা সত্তেও ধাঁর-স্থরভাবে তান বালকাটর পাশাপাশি 

হেব্টে চল্লেন। নিতান্ত স্বাভাবক গলায় তাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমার 
নাম 'ক স্যর? 

_আজ্ঞে স্যর! আমার নাম টম ল্যাকৃওয়ে। 

-আজ্ঞে স্যর, আজ্ঞে স্যর বলবার কোন দরকার নেই। তোমার বয়স 
কত হলোঃ 

_বয়স স্যর, সতেরো বছর। 
ভুরু টান করে তাকালেন প্রধান সেনাপাতি। ছেলেটি অমানই ভেঙে 

বলেঃ আজ্ঞে, গত এাপ্রল মাসে আম সতেরো পার হয়ে গোছ। 

--ও৪! কবে তৃমি আফসারের কামশন পেলে ? 

_আজ্ঞে, ওটা শখ করে পরেছি। টুপীতে লাগান পালকের উপর হাত 
বুলিয়ে থতমতভাবে জবাব দলে ছেলোট। এবার কিন্তু তার স্যর সম্বোধন 
ধরভেও ভুল হয়ে গেল। ফের বলে সবিনয়েঃ ওটা গতকাল পরোছ। 

_ তোমার অফিসার ক মারা গেছে? 
-_ না, 'তাঁন ভেগেছেন। ছেলোটি জবাব দেয়। 

ভাঁজ্নিয়ান নদীর কিনারে পেখছুতে না পেশছতেই জোর বাষ্ট এল। 
নিউইয়র্ক শহরের গীর্জার গম্বুজ এবং ভ্রিকোণ দেয়ালের পর বসানো ঘরের 
চাল তখন কুয়াশায় আবছা হয়ে গেছে। তাঁর কক্-হ্যাট ভিজে ঝুলে পড়েছে, 
উীর্দ িজে ফ্রপুপে হয়েছে: কিন্ত মুখের নিঁলিপ্তভাবের কোন পারবত'ন 

হয়নি। ওটা ঠিক বজায় রেখেছেন। ৩বে মিফালনের সঙ্গে করমর্দন কর- 
বার সময় তাঁর হাত বাঁপাঁছিল। 

_িন রেজিমেন্ট এনেছি স্যর! গর্ব ভরে জানাল মিফলিন। উচ্চাঁভ- 
লাষী সে। ত্রিশ বছর বয়েসে কংগ্রেসে এসেছে । কিন্ত দু" বছর যেতে না 
যেতেই, বাব্রশ বছরে জেনারেল পদে উন্নীত হয়েছে। এই তো সবে শুরু । 

এখনও ভো বলতে গেলে গোটা কর্মজীবন পড়ে রয়েছে। ক্ষমতা ও পদ- 
মর্যাদার উচ্চাঁশখরে উঠবার বিরাট সম্ভাবনা তার সম্মুখে! হামেশাই এই- 

সব কথা যখন মনে পড়ে, অবাক হয়ে যায় মিফলিন। রয়ে-সয়ে কাজ করবার 
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ধাত তার নয়। তাছাড়া যে লোকটাকে সে নিতান্ত বোকা বলে মনে করে 
তাঁর সম্পর্কে সে ঈর্ান্বিতও বটে। 

-শুনলাম কালকের হাল-চাল ভাল যায়ান। 

মাথা নেড়ে সায় দিলেন ভাঁজানয়ান। মিফলিনের প্রচ্ছন্ন শ্লেষ বুঝতে 
বিলম্ব হল না। সমস্ত বাঁদ্ধমান লোকই তো এমাঁন ছোট্ট খোঁচার মধ্য দিয়ে 
তাদের ঘ্ণা প্রকাশ করে থাকে। তিনি জানতেন যে লোকজনসহ 'িফাঁলনকে 
'নউইয়র্ক ফিরে যাবার কথা বলবার 'হম্মত তাঁর নেই। কাজেই চুপ করে 
দাঁড়য়ে সৈন্যদের তীরে অবতরণ দেখতে লাগলেন। 

তাদের কাজকর্মের মধ্যে কেমন খানিকটা শৃংখলাবোধ চোখে পড়ে। 

ব্রকাঁলন আসূবার পর এই প্রথম তাঁর শৃংখলা নজরে পড়ল। যেমনাঁট 

হওয়া উচিত ঠিক তেমনিভাবে নৌকা আসা-যাওয়া করছে । কোন গোল- 
মাল নেই। মাঁবঝমাল্লাদের দেখেও বেশ ওস্তাদ বলেই মনে হয়। এই 
সুশৃঙ্খল কাজকর্ম দেখে তিনি এত মুগ্ধ হয়ে পড়লেন যে মূহূর্তের জন্য 

তাঁর আবিচলিত স্থৈর্যের মুখোশ অন্তাহ্হত হ'ল। প্রধান সেনাপাতির এই 
ভাবান্তর 'মফাঁলনের সতর্ক দৃষ্টি এড়াল না। মাঁঝদের দৌঁখয়ে গর্বভরে 

বলেঃ বেশ ওস্তাদ মাঝ! 

ওস্তাদ মাঁঝই বটে! মনে মনে ভাবলেন 'শয়াল-শকারী। জলের 
মধ্যে তাঁর নিজেরও কোন 'দিক-ীদশা থাকে না। কাজেই কোনাঁদন তান 
নৌবহর, এমন কি জলের প্রাতিব্ধকের কথাও চিন্তা করেন না; আর 
সেইজন্যই রব্লুকলিনের মরণ ফাঁদে ধরা 'দিয়েছেন। মাঁঝদের দেখে 
স্পম্ট বুঝতে পারলেন যে, নিজেদের কাজকর্ম তারা বেশ জানে এবং বোঝে। 
এই রোদেপোড়া কড়া-চামড্রার লম্বামুখো মাঁঝরাও ইয়াধীক। কিন্তু এদের 
মুখে চোখে যে আত্মীবশবাসের ছাপ রয়েছে, নয়া-ইংলশ্ডের ইয়াংকদের তা 
নেই। সবাইর পরনে নীল জ্যাকেট, গায়ে তেলো চামড়া । তাহ*লেও এদের 
পারচ্ছদের মধ্যে একটা সমতা আছে। ধকন্ত আরও পাঁচটা 'জানসের মত 

তাঁর পল্টনের মধ্যে এই সমতাঠুকুও নেই। যাই হোক, এই মাবিমাল্লাদের 
একটা বিশিষ্ট ধরন আছে স্বীকার করতেই হবে। 

-এরা কারা১ 'তনি 'জজ্ঞাসা করলেন। 
_গ্লোভারের রোঁজমেন্ট। মার্বলহেডের জেলে । মাঁঝাগারর কাজে । 

ভার ওস্তাদ। আমার লোকজন 'দিয়ে পারাপারের কাজ না কাঁরয়ে এদের : 
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নিয়োগ করেছি। লড়াই করতে না জানলেও মাঝাগারতে পাকা হাত এদের। 
হবেই বা না কেন? সারা জীবনই তো জেলের কাজ করেছে। 

_জেলেঃ আস্তে বল্লেন শিয়াল-ীশকারী। -কতজন আছেঃ বৃষ্টি 
বেড়েছে । হাতের পাতা দিয়ে জল ঠেকাবার চেষ্টা করছেন ভাঁজশীনয়ান। 
এই অর্থহীন প্রচেষ্টার মধ্যেও খানিকটা আরামবোধ আছে। বেলা বাড়ছে ; 
তবু ইংরেজদের আব্রমণের কোন হাঁদস পাওয়া যাচ্ছে না। 

_ছ' সাত শ' হবে। মিফাঁলন জানাল। 
-ছ' সাত শ'! তাঁর মনে আবার এক ছন্দ দেখা দিল। বৃম্টি ছেড়ে একটা 

মাথা গ:জবার জায়গায় দাঁড়াবার অনুরোধ করল মিফালন। কথাটা তাঁর 
কানেই গেল না। এই সর্বনাশা কুহেলির জাল থেকে উদ্ধার পাবার চিন্তায় 
তিনি অনন্যমনা। --এক্লাই আমাকে একাজ করতে হবে! বারবার মনে 
মনে আওড়াচ্ছেন ওয়াঁশংটন। 

জীবনে এই প্রথম তিন ভীত সাধারণ সৈনিকদের মনোভাব বুঝবার চেস্টা 

চেষ্টা করলেন। পশ্চাদপসরণের পথ তাঁকে বাংলাতেই হবে। অপূর্ব 
সুযোগ দিয়েছে আজকের এই প্রভাতী বর্ষণ। বৃম্টিই সফল হবার একমান্র 
ভরসা । কিন্তু গোটা পল্টনের মধ্যে একথা কারও কাছে প্রকাশ করা চলবে 
না। তানি ছাড়া আর কেউ যাঁদ টের পায় তাহ'লে পরাভূত বাঁহনীর 
পশ্চাদপসরণ ছন্রভগ্গ পলায়নে পাঁরণত হবে। রূুখ্বার কোন উপায় নেই। 
[তান চেয়েছেন গর্বোন্নত সুশৃঙ্খল এক বাহনীর নায়ক হতে, কিন্তু আসলে 
তাঁকে নেতৃত্ব করতে হচ্ছে নাবালক আর মূর্খ নিয়ে গড়া এক ভীতবিহবল 
জনতার। কন্তু আজ তান তাদের ভুল বুঝলেন না- আত্মপ্রবণ্টনাও 
করলেন না। 

স্যর! 'মফলিন ডাকল। 

প্রবল বর্ষণের মধ্যে মানট দশেক নীরবে নিশ্চল হয়ে দাঁড়য়ে রইলেন 
বড় আদমণ। ক্লান্ত বৃদ্ধ পুটনাম আত কম্টে ঢালু পথ বেয়ে নেমে এলেন 
তাঁর কাছে। প্রধান সেনাপাতি দেখতে না পান এমানভাবে ঘাড় ঝাঁকানি 

দয়ে মিফালন ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইলেন পুটনামকে যে, ভাঁজানয়ানের মাথা 
বিগড়ে গেছে। 

_স্যর! 'ঈমফলিন আবার ডাকল । 
যেখানেই প্রধান সেনাপাতি দাঁড়ান একদল সেনানী এসে তাঁকে ঘিরে ধরে॥ 
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বৃম্টির মধ্য থেকে তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য ব্যগ্রভাবে তারা ভাঁঞ্জীনয়ানের চার- 
পাশে ভীড় করল। কিন্তু মুখ ফুটে সেকথা বলবার সাহস হল না কারও । 

-আজ ওরা আক্রমণ করবে বলে মনে হচ্ছে না। পুটনাম বল্েন। বাত 
ও কোমরের ব্যথায় তিনি এত আঁস্থর যে খুব হিসেব করে কথাটা বলেনান। 

আবহাওয়া পারচ্ছল্ন হ'লে ঘখন আক্রমণ করা যাবে তখন কেন কাদা বৃম্টির 

মধ্যে লড়াই করবে ? 
'পছ হটবার প্রস্তাব করতে সাহস হচ্ছিল না কারও। অথচ সবাইর 

মনেই কথাটা আলোড়ন সাাঁন্ট করছে। সকলেই আশা করাছল, প্রস্তাবটা 
প্রধান সেনাপাঁতির কাছ থেকেই আসবে । সবাই উতৎসূক আগ্রহে চেয়ে রইল 
ভাঁজানয়ানের দিকে । গা-ঝাড়া দিয়ে টান হয়ে দাঁড়ালেন প্রধান সেনাপাতি। 
বলেন £ না, আমরা পিছ হটতে পার না। 'কছুতেই না! 

সেনানশরা বিস্ময়ে হতবাক্। প্রধান সেনাপাঁতি নিশ্চয়ই উন্মাদ হয়েছেন! 
--আপনারা শুনুন! ধার গম্ভঈন ভাবে ভেঙে বলেন প্রধান সেনাপাতি। 

রুগ্ন আর আহতদের আমরা নিউইয়ক” 'নয়ে যাবো; আর সেখান থেকে 

নদে আসবো নতুন সেনা বলবাদ্ধির জন্য। আম চাই, যেখানে যে নৌকো 
পান আজকের মধ্যে এই নদীর কিনারে এনে জড়ো করবেন। নৌকো, ডাঁঙ 
যা পাওয়া যায়! নর্থ নদী থেকে সব নৌকো নিয়ে আসুন। প্রণালী থেকে 
নিয়ে আসুন জেলে 'ডাঁঙ। যেখানে যা পান, আজকের মধ্যে এনে বুকালিনে 
জড়ো করবেন। যেভাবে হোক সব নৌকো আমার চাই। আর কর্ণেস 

গ্লোভার, আপনার সব জেলেদের নয়ে আসবেন এই নদীর কিনারে । এই- 
খানে, এই নদীর কিনারে, বুঝলেন ১ 

আদেশ-নদেশি দিয়ে ক্লান্ত দূর্বল পদে ভনড়ের মধ্য 'দয়ে ডাঁটের মাথায় 
ঘাঁটিতে ফিরে গেলেন প্রধান সেনাপাঁতি। বুঝলেন তাঁর চাল সফল হয়েছে। 
মাশুঘ-গকাবার ছলাকলা তিনি জানতেন না। আর যাই থাক, এ গুণ তাঁর 
[ছিল না। কন্ত কেমন করে আজ তান মনোগত আভপ্রায় গোপন করতে 
পারলেন ঃ ানজেই অবাক্ হয়ে যাচ্ছেন ওয়াশিংটন । 
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পশণ্লাদপসরণ 

তাঁবুতে বসে আছেন প্রধান সেনাপাতি। অসাড়ে বৃষ্টি পড়ছে বাইরে । এক 
একবার ঘাঁড় দেখছেন আবার ক্যানভাসের পর বৃন্টির টাপুপ্ শব্দ কান 
পেতে শুনছেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে এমনিভাবে । হাত পা' 
গুটিয়ে ভাবা ছাড়া কিছু করবার নেই। কমসে কম চাঁব্বশ ঘণ্টার আগে কাজ 
শুরু করবার মত নৌকো পাওয়া যাবে না। 

খানিকটা বাদে এই পাঁরকজ্পনার কথা সেনানীদের খুলে বলতেই হবে। 
না জানয়ে কোন উপায় নেই। হাজার হাজার সৈন্যের পশ্চাদপসরণের বন্দো- 
বস্ত করা একলা একটা লোকের অসাধ্য। বহুত ঝান্ক আছে। আর সে 
কারসাঁজও "নিশ্চয় ধরা পড়ে যাবে। তাছাড়া, যাঁদ কোন একটা বিষয়ে 

গোলমাল হয়ে যায় তাহ'লে তাসের ঘরের মত গোটা পাঁরকল্পনা খানখান্ 

হয়ে ভেস্তে যাবে। 
তব্ এখন এই মুহূর্তে কিছুই করবার নেই। সোঁনকেরা যাঁদ টের পায় 

যে তান নিশ্চিন্তে তাঁবুতে বসে আছেন তাহ'লেও তারা খানিকটা আশ্বস্ত 
হবে। তাঁর ধৈহের সঙ্গে পাল্লা দেবার মূরদ কাঁচমূখো সেনানীদের নেই। 
কল্তু তিনি বসে থাকলেও তারা 'স্থর থাকতে পারছে না। উসাপিস খুট্ঁ 
খাট ফিস্ফাস্ করছে আর দ' পাঁচ মানিট অন্তর অন্তর এক একজন তাঁবর 
মধ্যে মাথা গাঁলয়ে উপক মারছে। ছোট্র একটা টেবিলের কাছে বসে নীরবে 
1লখে যাচ্ছেন প্রধান সেনাপাতি। ছেলেরা দেখছে আর শিশ্ দিয়ে ফিরে গিয়ে 

ক দেখল বলাবাঁল ক'রছে। 
-আমার দিকে তাঁকয়েছিলেন। 

_সাঁত্য ? 
_কথা বল্লেন না, কন্ত তাঁকিয়েছলেন। 
-ভাব কেমন দেখলি? 'বরন্ত? 
_না, বরন্ত বলে তো মনে হলো না। 

_তবে দি হাসাঁছলেন ? 
_ হাঁ, বলৃতে পারিস! একটু খুশশী খুশী ভাবই তো মনে হলো! 
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উঃ! কি পাথরের মত মানুষ রে বাবা! 
রাত বাড়ছে। বিছানায় শুয়ে গড়াগাঁড় করছেন ভার্জীনয়ান। চেষ্টা 

করেও চোখ বুজতে পারছেন না। শংকা ও সংশয়ের মাছিল চলেছে মনে। 
বৃটিশ নৌবহর একবার যাঁদ ইস্ট নদীর উজানে পাঁড় দেয় তাহ'লে আমে- 

িকানদের পশ্চাদপসরণের পথ চিরকালের মত বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। নক্সের 
ছয় এবং নয় পাউন্ডার পট্কা কামান ইংরেজের বিশালকায় জাহাজের কিছুই 
করতে পারবে না। কিন্তু একবার যাঁদ বৃটিশ নৌবহরের একপাশের কামান 
গর্জে ওঠে, নদীবক্ষে মার্বলহেডের মাঝিমাল্লার [টিকিও খুজে পাওয়া যাবে না। 

কেন তাহ'লে ইংরেজ নৌবহর এাঁগয়ে আসছে নাঃ ক বাধা আছে? 
[কসের অপেক্ষা করছে তারা? 

কেন, কেন, কেন? বারবার প্রশ্ন করছেন নিজেকে । তন্দ্রাজাঁড়ত আধ- 

কেটে গেল। চোখ মেলে ঘাঁড় দেখলেন প্রধান সেনাপাঁত। মাত্র মাঁনট কয়েক 

ঘুমের ঘোর এসোছল! 

মেঘাচ্ছন্ন ভেজা স্যাতিসে'তে প্রভাত। নক্স, পুটনাম আর মিফলিন 
এসেছে প্রধান সেনাপাঁতর তাঁবুতে। সারারাত বৃষ্টি ভিজে তাঁবুটা ঝুলে 
পড়েছে, জায়গায় জায়গায় জল চৌয়াচ্ছে। বাইরের টুপ্ট্রাপ্ বৃষ্টির শব্দের 
সঙ্গে ভেতরের ট্যাপট্যাপ্ শব্দের কোন মিল নেই। তাঁবূর মেঝেয় চটচটে 
কাদা। পুটনাম ও মিফাঁলন পাশাপাঁশ বসে আছে নড়বড়ে বছানায়। শয়াল- 

মধ্যে পচা 'বয়ার ভার্ত একটা দস্তার কলস নিয়ে নক্স বসেছে নঈচু একটা 

বার্দের বাক্সের 'পর। মদ ও ঝোলাগুড় পাশেই আছে। তাতানো লোহার 
শলা পেলেই দেগে ক্লিপ তৈরী করবে। 

-আর কি চাই আপনার? বসে আছেন কেনঃ 'মিফলিন জিজ্ঞাসা 
করে। 

-লোহার শলাটা আসুক! ীবয়ারের কথা ভেবে ভুশড় টান করে নক্ 
জবাব দেয়। 

_ততক্ষণ রাম্ আর ঝোলাগুড় ঢালুন না। 
-আগে তাতানো লোহার শলাটা আসুক। রাঁসয়ে বলে নক্স। 

-একটু আগে আর পরের মধ্যে কি প্রভেদ আছে 2 
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_ঠিকই বলেছে নক্স। লোহার শলাটা না এলে হবে না। পুটনাম সায়: 
দয়ে বল্লেন । 

_আছে হে, আছে। যা বল্লাম ঠিক সেইভাবেই মিশাল দিতে হবে? 
না হলে সব মাল নম্ট হয়ে যাবে। 

_ঠিক কথা! লোহাটা না তাতানো পযন্ত অপেক্ষা করতে হবে। মাথা 
নেড়ে আবার সায় দেয় পুটনাম। 

দূর! যত বাজে বুজরুি!--গড়গড় করে বলে মিফাঁলন। 
চিন্তিতভাবে টেবিলের উপর টোকা দিচ্ছিলেন ওয়াশংটন। সহসা 

বলে উঠলেন£ শুনুন! ফ্রিপ একটু পরে বানালেও কিছু এসে যাবে না। 

-মাফ করবেন স্যর! অমানই বলে উঠল নক্স। পচা বিয়ারের মধ্যে 
আঙুল ডুবিয়ে অন্যমনস্কভাবে চাটতে লাগল। 

-আমরা পশ্চাদপসরণ করবো! ভাঁজশীনয়ান বল্লেন "নিতান্ত 'বনয়শ 
অনুনয়ের সুরে । পশ্চাদপসরণ শব্দের যেন কোন ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, কোন 
অন্ত নেই। 

1তনজনেই বিস্ময়-বিমূঢ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল প্রধান সেনাপাঁতির 'দকে । 
নক্সই প্রথম মুখ ফেরাল। তার গোলগাল কাঁচমুখখানা ভয়ে-বিস্ময়ে কুচকে 
গেছে। ঝোলাগুড়ের একটা টিন তুলে 'নয়ে সে বিয়ারের 'পর উপুড় করল। 

আস্তে আস্তে চুইয়ে পড়ছে ঝোলাগুড়, ঠিকমত পড়তে চায় না। টকটকে লাল 
তাতানো একটা লোহার শলা নিয়ে আস্থচর্মসার মুখে ব্রণের দাগয়ালা একাট 
ছেলে এই সময় তাঁবূর মধ্যে উপক মারল । 
_তাতানো শলা এনোছ স্যর! সভয়ে বল্লে ছেলেটি। 
-আমাকে দাও। নক্স হাত বাড়াল। 

_রাম চেলে নাও! পুটনাম স্মরণ করিয়ে দিলেন। 

রামের একটা বোতল নিয়ে মিফালন বিয়ারের কলসাীর মধ্যে ঢেলে দিল। 
সঙ্গে সঙ্গে নক্স তাতানো লোহার শলাটা ডুবিয়ে দিলে কলসাঁর মধ্যে । গোটা 
কলসীর মাল ফচফচ্ বুজবুজ করে উঠল। ধোঁয়া বেরুল এক ঝলক; 
সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুময় ছাঁড়য়ে পড়ল পচা চামূসে একটা খোশবায়। হাঁ 
করে কর্তাদের কাণ্ডকারখানা দেখাঁছিল ছেলোট। পুটনামের সঙ্গে চোখা- 
চোখ হতেই চমকে বোৌরয়ে গেল। নকঝ্স ততক্ষণে শলাটা রেখে 'দয়ে মাটির 
কাপে মাল ঢালছে। 

মাঁটর মগ থেকে একটু একটু মাল খাচ্ছেন প্রধান সেনাপাঁতি। মদ্য- 
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“পানের প্রচলিত রীতি মাঁফক্ কেউই টোস্টের' প্রস্তাব করল না। সে 
আগ্রহও ছিল না কারও। 'মিফালন, পুটনাম আর নক্স হাভাতের মত 
কলসতে মগ ডুবাচ্ছে আর গিলছে-_ডুবাচ্ছে আর গিলছে। 

_মালটা একেবারেই রদ্দি হয়েছে। নক্স বলে উঠল। 
1মফাঁলন বলেঃ আম আপনার এ প্রস্তাবের অর্থ বুঝতে পারাছ না 

সার। আমার লোকজন নিয়ে এলাম আর আপাঁন আমাকে পিছু হট্তে 

বলছেন! কেন আমরা পশ্চাদপসরণ করবো স্যর? কেন লড়াই করবো না? 

-কারণ আমাদের লোকজন চায় না লড়াই করতে! জান না কোন- 
কালেই এরা লড়াই করবে কিনা! কিন্তু এখন এ ছাড়া গত্যন্তর নেই। 

ইংরেজরা যাঁদ নৌবহর "নয়ে এীগয়ে আসে তাহ'লে সব শেষ হয়ে যাবে। 
কোন পল্টন না থাকার চাইতে লড়াই-করতে-চায়-না এমন পল্টনও বরং ভাল। 

--স্যর, আজ যাঁদ এদের পিছু হটতে বলা হর তাহ'লে আরও বিশ্রী 
অবস্থা দেখা দেবে। নক্স বলে। 

ঘাড় নেড়ে পায় দেন প্রধান সেনাপাত। আগে নৌকোয় চড়বার জন্য 

গত চাঁব্বশ ঘণ্টার মধ্যে কতবার তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠেছে! 

কিন্ত তাদের বলতে যাবে কেনঃ প্রধান সেনাপাঁতি বলেন। _আজ 
রান্রে, অন্ধকারের সুযোগে এক একটি রোজমেন্টকে ঘাঁটি থেকে নিয়ে আসবে। 
কেউ যেন বুঝতে না পারে। এমাঁনভাবে আনবে যাতে প্রতোকে মনে কবে 
যে আর সবাই ব্যহ আগলে আছে। এভাবে যাঁদ কাজ করা যায় তাহ'লে.. 

কিন্তু আম এত ক্লান্ত, এত অসুস্থ যে কোমর তুলবার ক্ষমতা নেই 
1বড়াবড় কবে বল্লেন পুউনাম প্রধান সেনাপাঁতিকে বাধা 'দিয়ে। 

অসমাপ্ত কথার খেই ধরে প্রধান সেনাপাত বলে যানঃ এভাবে যাঁদ 
কাজ করা যায়, তাহ'লে প্রায় সবাইকেই পার করে দেওয়া যাবে । জেনারেল 
মফাঁলন আ'ম চাই, প্রাতিটি ঘাঁটিতে আপাঁন আপনার নতুন লোক মোতায়েন 
করবেন এবং যতক্ষণ আমি না যেতে বলবো, আপনার লোকজন ঘাঁটি আগলে 

থাকবে! 

_হখ স্টার্লং ও সুলিভানকে যেভাবে বিদায় করেছো, আমাকেও সেই- 
ভাবেই বিদায় করতে চাও !-মনে মনে ভাবল মিফলিন। 

_-কিন্তু আমার কামানের কি হবে স্যর? প্রায় কাঁদ-কাঁদ ভাবে জিজ্ঞাসা 
-করে নক্স। 
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_-প্ধতে রাখবে । 

_সবগুলো? কয়েকটাও কি নিয়ে যাওয়া যায় না স্যরঃ 
বড় অদমী মাথা নেড়ে জানালেনঃ না। 

_ হায়রে, আমার এত সাধের কামান! ফিসাফস করে বলে নকস। 
অনেকটা মাল গিলেছে সে। নেশার আমেজে তখন প্রায় কাঁদ কাঁদ অবস্থা । 

--আমার এত সাধের, এমন সুন্দর কামানগুলো সবই যাবে? দুঃখে-হতাশায় 
দীরঘ্ঘ*বাস ফেল্ল নক্স। 

একটানা বাঁষ্ট পড়ছে। কাঁধের উপর ক্লোক্ চাঁড়য়ে শাবরের মধ্যে 
হাঁটাহাঁটি করছেন প্রধান সেনাপাঁতি। বৃম্টি, জল, কাদা, হতাশা আর ভয়ে 
সৌনকদের দুদ্শা চরমে উঠেছে । অধিকাংশ সৈনিকেরই মাথা গঃজবার মত 

তাঁবু নেই রুকালনে। বৃম্টিতে চুপূছ্ুপ্ ভিজে নিরুপায় হতাশায় এখানে 
সেখানে কাত হয়ে পড়ে আছে। প্রধান সেনাপাঁতি পাশ দিয়ে হেটে যাচ্ছেন 
টের পেয়েও কেউ চেয়ে দেখল না। গাদা-বন্দুকগুলোও বৃষ্টি থেকে সারয়ে 

রাখবার চেষ্টা করোনি। এক টুকরো শুকনো জহালান কাঠও অবাঁশন্ট নেই 
শশাবরে। 

যে কোন রকম আকবুমণ হলেই এরা পাকা গমের মত ঝরে পড়বে। এভ- 
টুকু চাপ সহ্য করতে পারবে না। সৈন্যবাহনীর সঙ্গে কোন মিল নেই এই 
অনভার। নরপায় বলেই এখনো এরা পড়ে আছে। পালাবার সব পথ বন্ধ 
যখন, কি আর করা যায়? সতেরো আঠারো বছরের কিছু নাবালক এখনও 

ছন্রভঙ্গ-পলায়নের ধকল্ কাটিয়ে উষ্ভতে পারেনি। আহত কুকুরছানার মত 
নাকীসুরে কণকয়ে কাঁদছে । মোরল্যান্ড আর ভাঁজীনয়ার সোনিকেরা 
খাঁনকটা আলাদা হয়ে আছে। তাদের মধ্যে এখনও কিছু শৃংখলা রয়েছে। 

লড়াইর ধাক্কার চোট এদেরই বেশশ সামলাতে হয়েছে বলে মনে মনে তারা 
শবঘম রেগে আছে ইয়াংধীকদের উপর। সামান্য একট কিছু ঘটলেই নয়া- 
ইংলণ্ডের সৌনকদের ঘাড়ে লাফয়ে পড়বে । ীকন্তু 'বগ্লবী ফোজের 
পরাজয় এবং এই দুর্শার কারণ নয়া-ইংলণ্ডের ইয়াংকরা খঃটেখুটে িচার- 

ীাববেচনা করেছে অন্যভাবে । তাদের ধারণা, সেনানীদের স্বেচ্ছাকত 
গোঁয়ার্তৃমি এবং বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই এই দুভোগ ভুগতে হচ্ছে। সুযোগ 
পেলে এদের অনেকেই দল থেকে খসে পড়বে। একবার ব্রুকালনের ফাঁদ 

থেকে বেরুতে পারলে, কি করে সরে পড়া যায় তার পন্থাও অনেকে মনে 
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মনে বাংলাচ্ছে। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করুক্ কি না করুক, ইয়াংকিদের 
মধ্যে এমন একদল ছিল যারা শেষ পযন্ত লেগে থাকতে বদ্ধপারকর। 

কনকর্ড আর লেকাঁসংটনে তারা শুরু করেছে এই আজাদীর লড়াই। একটা 
শেষ না দেখে ছাড়বে না। কারণ স্বাধীনতাকে তারা অন্যান্য জৈবিক প্রয়ো- 
জনের মতই অত্যাবশ্যক মনে করে। স্বাধীন তাদের হতেই হবে। য্যন্তি- 
তকের ধার তারা বড় ধারে না। স্বাধীনতা তাদের রন্তমাংসের সামিল। 

তাদের চোখে যে কোনরকম গোলামি, সে সাচ্চা হোক ক কাল্পানক হোক, 
দগ্দগে ঘায়ের মত জৰালাময়। 

গশয়াল-শিকারীর দীর্ঘ টান চেহারার প্রতিটি ভাবভঙ্গণ তাদের চোখের- 
বালাই। ইয়াধাকরা বরাবরই তাঁকে নির্মম প্রাণহীন ভাজীনয়ার অহওকারী 

অভিজাত বলে গণ্য করত। আজ তাঁর ভাবসাব দেখে তাই বলেই গাল-মল্দ 
করতে লাগল । £ 

সাধারণ কাণ্ড জ্ঞান তাদের বলে দিল যে, এই লড়াইতে তাঁর মত ধনী 
লোকের কোন খাঁটি স্বার্থ থাকতে পারে না। আমোঁরকার সবশ্রেচ্চ ধনী 
তিন! তাঁর রুট আচরণ এবং বদ মেজাজের কথা নিয়ে হামেশা আলোচনা 
করত ইয়াংীকরা। এমনাঁক তাঁর গাল-ভরা নাম শুনলেও কান জবালা করে 
ইয়াংধীকদের। ওয়াশংটন! সাত জন্মেও এমন বিদঘুটে নাম শোনোন কেউ। 

ওয়াঁশংটনের পাণ্দুটো টন্টন্ করছে বাথায়। একটানা ষাট ঘণ্টা চোখ 
বুজতে পারেনি। সর্বাঙ্গ ব্যথায় জজ্র। কিন্তু তার মধ্যেও পায়ের 

বেদনাটাই কল্ট দচ্ছে বেশী। অপরাহ শেষ হয়ে এল তবু ইংরেজরা তাঁবুতে 
বসে বৃষ্টি থামবার অপেক্ষা করছে। কিন্তু এখন আর তিনি এক পা'ও 
হাটতে পারছেন না। ঘোড়া আনিয়ে অ*বারোহণে নদীর কিনারে গেলেন 
প্রধান সেনাপাতি। ঘোড়ার 'ীপঠেই ঝিম এল। বার বার গা' ঝাঁকাঁন 'দয়ে 
তাঁকে জোর করে জেগে থাকতে হচ্ছিল। 
পশ্চাদপসরণের সমস্ত আয়োজনই সম্পূর্ণ হয়েছে। তবু তান আশবস্ত 

হতে পারছেন না যে 'নার্বঘে একাজ নিম্পন্ন করা যাবে। কয়েকশ' গজ 
দূরেই রয়েছে ইংরেজরা । কিছুতেই তারা পরাভূত ছন্রভঙ্গ একটা বাহনশকে 
শনার্বঘেন হটে যেতে 'দতে পারে না। এ কল্পনা করাও অসম্ভব । তাঁর মানস 
চক্ষে ধৰংস, লাঞ্ছনা ও ফাঁসের ছবি ফুটে উঠ্ভল। ক্লান্ত ব'লে মগজের মধ্যে 

বহু কালপাঁনক 'বিভীষকার ছাঁব আনাগোনা করতে লাগল অবাক হয়ে 
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ভাবলেন, কোনশান্ত বলে তিনি একটার পর একটা কাজ করে যাচ্ছেন? কোন 
শান্ত তাঁর সামর্থ্য জোগাচ্ছে ? শাল্তিটান্ত নিয়ে কোনকালেই বড় বেশী মাথা 
ঘামানন তান। 

মার্বলহেডের মাঁঝ-মাল্লারা এত নৌকো জড় করতে পেরেছে দেখে তান 
অবাক হয়ে গেলেন। নৌকোগুলো সবেমাত্র রুকালনের নদী-কনারে আসতে 
শুরু করেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য ব্যাপার, হেলস্ গেট পর্যন্ত নদীবক্ষ হরেক 
রকমের নৌকায় থৈ থৈ করছে! অনুকূল হাওয়ায় বৃষ্ট ও কুয়াশায় আবছা 

নদীবক্ষ থেকে বোরয়ে আসছে অজন্ত্র নৌকা । নিশ্চিন্ত আনন্দে বাইছে 
বাঁষ্ট-ভেজা জেলেরা । মোহানার মুখেই রয়েছে বৃটিশ নৌবহর। শকন্তু 

হেডেব মাঁঝ-মাল্লারা একাজ পেয়ে খুশনই হয়েছে । কুচকাওয়াজ করে করে 
তারা হাঁপিয়ে উঠোছল। এতাঁদন পরে একটা মনের মত কাজ পেয়েছে। 
তামাম পল্টনের মধ্যে একমাত্র এরাই চটপট সচ্ঠুভাবে কাজকর্ম করছে। 
ওদের সেনানী, কর্নেল গ্লোভার, নিজেও সালেমের লোক। সে-ই জেলেদের 
এই রোঁজমেন্ট গড়ে তুলেছে । তার লোকজন কি করতে পারে আর 'কি পারে 
না- কেমন করে তাদের কাছ থেকে কাজ আদায় ক'রে নিতে হয়, তা' ভালভাবেই 
জানত গ্লোভার। 

একে একে নৌকা ঘাটে িড়ছে আর গ্লোভার সেগুলি নোঙ্গর কারয়ে 
রাখছে । খেয়াপারের জন্য 'নদেন যা না হলে নয় তাছাড়া সব দাঁড়-দড়া দাঁড় 

খুলে নিচ্ছে নৌকা থেকে। কোন নৌকায় কে কে মাঝ যাবে তাও ঠিক করে 
শদচ্ছে। প্রয়োজন হলে, পাল তুলে খুশীমত পথে যাতে যাওয়া যায় তার 
বন্দোবস্ত করে বড় ঝড় নৌকা, বাচার এবং খানকয়েক যুদ্ধ-জাহাজের নৌকা 

আলাদা করে রাখা হল। গোধূলির সঙ্গে সঙ্গে নদীর ঘাটে খেয়া-নৌকার 
সার পড়ে গেল। 

দাঁত কড়মড় করে ঢালু পাড় বেয়ে নক্স নেমে এল প্রধান সেনাপাতির কাছে। 

ক্ষোভে ছেলেটির চাঁদপনা গোলগাল মুখখানা কুচকে আছে। 

_আঁম এ কামানগুলোর কথা জিজ্ঞেস করতে এসোছি স্যর! 
_বলো! 
_ এগুলো সব প'তে রাখলে আবার কামান কোথায় পাবো ? 
বড় আদমী জবাব দলেন না। 
_কামান দিয়েই তো সৈন্যদল লড়াই করে! মিনাতির সরে বলে নক্স। 
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হাট কামান আর সৈনিক দিয়েই লড়াই করতে হয়; কিন্তু আমাদের 
কোনটাই নেই! 

নীরবে মুখ চাওয়া-চা্ডঁয় করল দু'জনে । একাঁদন যে বই-বির্েতা নাম- 
ডাকের প্রকাশক হবার স্বপ্ন দেখেছে, নীরবে হাঁকরে সে চেয়ে রইল শিয়াল- 
[শিকারীর দিকে । মনের মত স্তর আর সন্তান-সন্ততি নিয়ে সুখে-শান্তিতে 
ঘর-সংসার ক'রবার কল্পনা তারও একাঁদন 'ছিল। ব্যর্থ উঁভয়েই। 

-অন্ধকার হোক, পুতে রাখবার বন্দোবস্ত করাছ, নক্স বল্লে। 

-কেউ যেন টের না পায়। যতটা চুপেচাপে পারো কাজ সারবে । 

_চুপেচাপে কামান পতবো কি করে স্যর? বিষগ্নভাবে জবাব দেয় নক্স। 
_যা হোক, যতটা সম্ভব আম করবো । 

_-কাজ হয়ে গেলে তোমার লোকজন এখানে পাঠিয়ে দেবে পার হবার জন্য। 

গোটা সাতেকের সময় গ্লোভার এসে খবর দিল যে প্রায় সব নৌকাই ঘাটে 
এসেছে, এখন আদেশ পেলেই সে খেয়া পার শুরু করতে পারে। ইতিমধ্যে 
জন বারো ফৌজদার এসে তাঁর পাশে ভিড় করেছে। প্রধান সেনাপাঁতি বুঝলেন 

যে তান ছাড়া, এই শীর্ণ ক্লান্ত মানুষটি ছাড়া, ভগ্নোদ্যম বাহনীকে উৎসাহত 

করবার সাধ্য আর কারও নেই। রন্তচক্ষু ফৌজদারদের প্রত্যেকের মুখের দিকে 
চেয়ে অবাক হয়ে তান ভাবলেন, এরাই একাঁদন কর্নেল, মেজর, কিম্বা জেনা- 
রেল হবে। তার পর একটি কাঁচমুখো কফৌজদারকে ডেকে বলেনঃ তোমার 
রোজমেন্টকে এখানে এনে নৌকোয় চাড়য়ে দাও! 

-াঁপছু হট্বো স্যর ? 
না, মূর্খ না! আম তোমার রোঁজমেন্টকে ছাঁটি দিচ্ছ। শহরে গিয়ে 

তারা বিশ্রাম করবে-পোশাক-পারচ্ছদ বদলাবে । আর বাকী যারা আছো, 
যে যার ঘাঁটতে চলে যাও। 

দম ফেটে হাঁস এল তাঁর। কি ছেলেমানৰী বোকা-বোঝাবার চেস্টা 
করছেন। কাছে থেকে নৌকা-্চড়ার তদারাঁক ক'রবার জন্য ঘোড়াটা ঘাটের কাছে 
গনয়ে এলেন প্রধান সেনাপাতি। নিভু নিভূ একটা লণ্ঠনের আলো তুলে ধরোছিল 
জেলেদের একজনে । সেই টিমৃটিমে আলোয় দেখা গেল, আবারও ঝিমোচ্ছেন 
'তান। 

স্যর! 

ঘুম-কাতর চোখ তুলে তাকালেন প্রধান সেনাপাতি। 

_আপনার অসুখ করেছে মনে হচ্ছে। দাঁত বার করে বল্লে জেলেটি। 

৪৬ 



-নিজের কাজ করোগে। 

_এই যাচ্ছি স্যর! 
_-কাজে যাও বলছি! ধমকে উঠলেন শিয়াল-শকারণ। - গ্লোভার, তোমার 

লোকজন হাতের কাছে রাখো। এখনও একমান্র এদেরই ধমৃকে-ধামৃকে 
শৃংখলায় আনা যায়; বাক আর সবাই শৃংখলার বাইরে চলে গেছে। 

ক্লান্তিতে সর্বশরীর থরথর করে কাঁপছে, তবু তানি নড়লেন না। কিন্তু 
বিমে চোখ জাঁড়য়ে আসছে। ঘুম তাড়াবার জন্য এত জোরে ঠোঁট কামড়ে 
ধরলেন যে ঠোঁট কেটে মুখের মধ্যে রন্তু গাঁড়য়ে পড়ল। 

এমন সুষ্ঠভাবে পরিকল্পনা অনুযায়শ কাজ 'নিষ্পন্ন হবে, এ তান 
কল্পনাও করতে পারেনান। তাই অবাক হয়ে গেলেন। পাঁরকল্পনাট সোজা 
ছিল বলেই অত সহজে সনসম্পন্ন হয়েছে। প্রাতিটি রোঁজমেন্ট ভেবেছে যে 
একমান্র তাদেরই বরাত খুলেছে; তাই আত সন্তর্পনে চুপেচাপে হামাগুড়ি 
দিয়ে পারঘাটায় এসেছে। হৈচৈ গোলমাল করলে শত্রুরা টের পেয়ে যাবে, এ 
ভক্ন তাদের কারও ছিল না। ওঁদকটা তারা ধর্তব্যের মধ্যেই আনোন। 
বৃঁটিশের চিন্তা বহুপূবেই তাদের মন থেকে উবে গেছে। তারা ভেবেছে, 
পেছনের মন্দভাগ্য সঙ্গীরা টের পেয়ে যদি এ সুযোগ নম্ট করে দেয় তাহ'লে 
জান-প্রাণ বাঁচাবার শেষ সুযোগও ভেস্তে যাবে৷ প্রকৃত ভয় সেইখানে । 

প্রথম রোৌজমেন্টাট ব্রুকালনের ঘাট ছেড়ে মানহাট্রানের 'স্তামিত আলোর 
দিকে অগ্রসর হতেই ভাজশনয়ানের অবসাদ কেটে গেল। তাহ'লে এখনও 
সযোগ আছে, আর সে সুযোগ বেশ ভালোই! ধীরে সুস্থে খংটিয়ে খুণটয়ে 
চি“তা করা তাঁর স্বভাব। কিন্তু পাঁরণত বয়সে জয়ার আড্ডায় বসে মোটা- 
বাজ? রেখে জুয়া খেলবার এমন নেশা হয়ে গেছে যে, জ;য়াড়ী অভ্যাস আজ 
তাঁর স্বভাবের সামিল হয়ে উঠেছে। ঘোড়া নিয়ে এদিক-ওঁদক ছুটাছুটি 
করছেন প্রধান সেনাপাঁতি। সবর হাঁজর থেকে ভেড়ার পালের মত 
লোকজন নৌকোয় তুলে 'দচ্ছেন। বহু নিভ্য-রোগা লোকের মধ্যে মাঝে 
মাঝে অফুরন্ত করম্শন্তির আভাষ পাওয়া যায়। এ জিনিসাট তাঁরও ছিল। 
পরে এজন্য পস্তাতে হবে। তা হোক, কিন্তু আজ তিনি বেপরোয়া; কার সাধ্য 
তর সঙ্গে পাল্লা দেয়? 

আজ কারূককে রেহাই দিলেন না প্রধান সেনাপাঁত। তাঁর কথার চাব্কে 
জেনারেল-পদ-গবর্ঁ বালকেরা মাথা হে্ট করে রইল। অমানুষিক মেহনৎ 
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করছে মার্বলহেডের জেলেরা; কিন্তু প্রধান সেনাপাঁতর মন উঠছে না। যতটা 
করা উচত, করছে না জেলেরা! ধৈর্যশীল গ্লোভারকে অকারণে দু"চারটে 
কড়াকথা শুনিয়ে দিলেন। কল্ত সালেমবাসী যখন সাঁবনয়ে প্রাতবাদ 
করবার স্পর্ধা দেখাল, গর্জে উঠলেন প্রধান সেনাপাতিঃ কোন সাফাই আম 
শুনতে চাই না! শনজের কাজ করে যাও। 

[জনের আঁতুরঘরে তাঁর জন্ম; চলতে-খেতেও শিখেছেন অশ্বশাবকের মত। 
আজ তাঁকে অন্বপৃজ্ঠে দেখে মনে হচ্ছে, বাহনাঁট যেন শয়াল-শিকারীর অগ্গ- 
প্রত্যঙ্গের সামিল, তাঁর দাসানুদাস। 

রূমে রাত বাড়ছে, তবু পারঘাটায় নতুন নতুন রোঁজমেন্ট আসার 'বরাম 

নেই। একাঁটর পর একাঁট আসছে আর তান তাদের নৌকোয় চালান করে 
দচ্ছেন। গুনাতির হিসাবে ভূল হয়ে গেল। কত সল এ পর্যন্ত লাইন ছেড়ে 
ধএসেছে 2 পাশ্বরক্ষীদের জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু তারাও সান্ভক জবাব 
খদতে পারল না। প্রধান সেনাপাঁতর কারসাঁজর সাফল্য দেখে-শুনে খুশীর 

আনন্দে সবাই আজ মশগুল। কত এল, কত গেল, এই গোনা-গুনাতির ধার 
ধারে কে? 

_-আম গিয়ে দেখে আসবো স্যর? পাশ্বরক্ষীদের মধ্য থেকে স্কামেল 
নামে একজন অনমাতি চাইল। 

-যাও। কিন্তু মিফীলনকে থাকৃতে বলবে। 
_কি বলেন? স্কামেল ততক্ষণে ঘোড়ায় চড়ে বসেছে। 

_বল্লাম, মফাঁলিনকে বাদ দয়ে আর সবাইকে আসতে বলবে। সে যাবে 
সবার শেষে। 

_আচ্ছা, স্যর! জোর কদমে ছুটল স্কামেল। 
--ও আপনার কথা বেছে বলে মনে হচ্ছে না স্যর। গ্লোভার বল্প। 
আর একাঁট রোঁজমেন্ট তখন হামাগাঁড় দিয়ে পার-ঘাটায় নামছে । তাদের 

নৌকায় তুলে দেবার জন্য ভাঁজানয়ান রোঁজমেন্টটির কাছে ছুটে গেলেন। 
কোন গোলমাল হবার সম্ভাবনা নেই এখন। 

কিন্তু স্কামেল হন্তদন্ত হ'য়ে এমন এক কান্ড করে বসল যে গোটা পাঁরি- 

কল্পনা ভেস্তে যাবার উপক্রম হল। প্রধান সেনাপাঁতর দেশ সে সাত্যই 
ঠিকমত বুঝতে পারোন। অথচ আদেশ পালন না করে হাঁদার মত তাঁর 
সামনে হাঁজর হবার সাহসও ছিল না। তাই চটপট কাজ সেরে ফিরবার আগ্রহে 
প্রথমেই সে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেল মিফাঁলনের কাছে। বল্লেঃ নিউইয়র্ক 
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যাবার জন্য ল্যেকজনসহ এখুনি আপ্নাকে পারঘাটায় যেতে বলেছেন প্রধান 
সেনাপাতি। | | 

-আমাকে, না এদের? নয়া-ইংলন্ডের অবশিষ্ট ভবীতিগ্রস্ত সৌনকদের 
দেখিয়ে মিফলিন জিজ্ঞাসা করল। এদের তুলনায় মিফালনের লোকজন অনেক 
সশৃংখল। 

_না, আপনার লোকজনকেই নিয়ে ষেতে বলেছেন। স্কামেল জবাব দেয়। 
_তুমি ঠিক শুনেছো তো! 
--তাই তো যেন বলেন! 
_ওরা দি করবে? নয়া-ইংলণ্ডের সোনিকদের দোৌখয়ে মিফালন জিজ্ঞাসা 

করে। 

স্কামেল ঘাড় নেড়ে জানালঃ ওদের যেতে বলেনান। 
এ হুকুমের অর্থ কিছুই বুঝল না মিফলিন। অবাক হয়ে গেল। তবু 

ক আর করা যায়! নিজ ানজ ঘাঁটি ছেড়ে সৈনিকদের সারবেধে দাঁড়াবার 
আদেশ দিল। নয়াইংলণ্ডের সৈনিকেরা এতকাল হাঁকরে কাণ্ড- 
কারখানা দেখছিল! মফলিনের লোকজন এই তো সবে এসেছে! নয়া- 
ইংলপ্ডবাসীরা এমন, প্রাণপাত লড়াই করল, এত রন্তপাত করল তব তারা বাঁলর 
জন্য পড়ে থাকবে আর সদ্য আগতরা চলে যাবে; আসল ব্যাপারটা বুঝতে 
যতটুকু সময় লেগেছিল, ততক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখাছল ইয়াংকিরা। কিন্তু 
যেই বিস্ময়ের চমক কেটে গেল, ব্যস, অমাঁনই দে ছুট! কাছাকাছির মধ্যে যত 
শবগ্রেড ছিল অন্যের দেখাদেখি সবাই তখন পালাতে শুরু করল। 

পারঘাটায় তখন বেনো জলের মত লোক ছুটে আসছে । ঠেলা-ঠোঁল, 
হুটোপনাট ধাক্কা-ধাঁক্ক করে যে যে-ভাবে পারে, আগে পেশছবার জন্য আপ্রাণ 
চেন্টা করছে। কেউ আর একজনের ঘাড়ে চড়ে বসেছে, কেউ দহ" পায়ের ফাঁক 

কোনাঁদকে ভ্রুক্ষেপ নেই। শুধু হন্যে হয়ে ছুটছে । ভয়ে দিক-দশা হাঁরয়ে 
কেউ ভেউ ভেউ করে কে'দে ফেলছে; আবার কেউবা ধাক্কাধাঁরু করে সঙ্গঈকেই 
গেলে ফেলে দিচ্ছে নদীর কালো জলে। নৌকায় চড়বার জন্য সে কি হূড়া- 
হুডি! মাঁঝরা চ্যাপ্টা দাঁড় ঁদয়ে ঠৈকাবার চেত্টা করছে; 'কন্তু কে শোনে 
বারণ? উল্টে মার্বলহেডেব জেলেদেরই 1খাঁস্ত-খেউড় করছে। 

এই ডামাোলের মধ্যস্থলে রয়েছেন প্রধান সেনাপাঁতি। ক্লুদ্ধ জন্তুর মত 
রাগে ফোঁসছেন। এখানে-ওখানে সবধ্ু ছটাছাট করে দাবড়ে-ধমূকে তিনি 
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প্রাতিনিবৃন্ত করছেন এই হন্যে জনতাকে । কাজ হ'ল। তাঁর ক্ষিপ্ত অশ্নিশর্মা 
মূর্তি প্রজবলন্ত অগ্নাশখায় যেন জল ঢেলে দিল। মূহূর্তের জন্য শান্ত 
হল জনতা । 

-যে যার দলে চলে যাও। গর্জে উঠলেন প্রধান সেনাপাঁতি। 

হেপ্ট-মাথায় জনতা তাঁকে পথ করে দিল। অনেকে ধপ্ করে মাটিতে বসে 
কাম্পত হস্তে মুখ চেপে কান্না জুড়ে দিলে। ডাইনে-বাঁয়ে না চেয়ে বড় 
আদম তাদের মধ্যে ঘুরাঁফরা করতে লাগলেন । 

মফাঁলনের সঙ্গে চোখাচোঁখ হবার পূর্বেই তান নিজের মেজাজ প্রায় 
বাগে এনেছেন। অন্তত জেনারেলের মুণ্ডপাত করবার মত রাগে টঙ্ অবস্থা 
নেই। এতটুকু সংযম ছিল বলেই অহ্বপৃচ্ঠে টান হয়ে বসে গুরু-গম্ভীর 
কণ্ঠে তান জিজ্ঞাসা করতে পারলেনঃ তুমি ঘাঁটি ছেড়ে কেনে চলে এলে 
মিফলিন ? 

-আপনার আদেশ পেলাম বলেই এসোছ। 
--কে বলেছে; কোন আদেশ আম 'দিইনি। 
-সোঁক? আপাঁন স্কামেলকে পাঠানান আমার কাছে? আমাকে পিছু 

হট্তে বলেনান£ চেশচয়ে উঠল মিফালন। ক্ষোভে-দুঃখে তার দু'চোখ 
ফেটে জল বেরুল। জের উরুতে কয়েকটা থাপড় মেরে অসহায়ের মত বলে 
উঠলঃ সাত্যই আপাঁন পাঠাননি স্কামেলকে » বলুন, পাঠাননি আপাঁন ? 

ঘোড়া থেকে নেমে মিফলিনের পাশে গিয়ে তার কাঁধের উপর হাত রাখলেন 
ঠশয়াল-শিকারী। 

_বলুন, আপাঁন স্কামেলকে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন কিনা? ফধাঁপয়ে 
কেদে বল্লে মিফালন। 

ভার্জীনয়ানের মেজাজ ততক্ষণে সম্পূর্ণ শান্ত হয়েছে। মনে পড়ল যে 
স্কামেলের চোখে একটা জিজ্ঞাসৃভাব তিনি লক্ষ্য করেছিলেন; কিন্তু ছেলোট 
মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করতে ভরসা পায়ান। 
_স্কামেল কি বলেছে তোমাকে? মিফলনকে জিজ্ঞাসা করলেন। 
_এখানে আসতে বলেছে। 
_আমারই ভুল হয়েছে। ছু মনে ক'রো না! মাথা নেড়ে বল্লেন প্রধান 

সেনাপাতি। 

_ স্যর? 
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_আমি দুঃখিত জেনারেল মিফলিন! বিশ্বাস করো, এ তোমার বা 
স্কামেলের ভুল নয়! কখন কি যে বলে ফোঁল আমার নিজেরই খেয়াল থাকে না। 

_কি আদেশ আপনার স্যর ঃ ভাঙা-গলায় জিজ্ঞাসা করল 'িফালন। সেই 

মুহূর্তে তার মনে হয়োছিল যে, এই লোকটির জন্য যাঁদ প্রাণ দেবার প্রয়ো- 
জন হয় তাহলেও সে হাঁসমুখেই আত্মবলি দিতে পারে। 

-আবার তোমার নিজের জায়গায় ফিরে যাও। যতক্ষণ আম ডেকে না 
পাঠাবো ঘাঁটি আগলে থেকো । 

_যাঁদ মাথায় বাজ ভেঙে পড়ে তাহ'লেও আগলে থাকবো । চাপাগলায় 
বলে মিফাঁলন। 

ভোর হয়-হয় এমান সময় কুয়াশা কেটে গেল। নক্স আর আলেকসান্দর 
হ্যামিলটন নামে গোলন্দাজ বাঁহনীর একাঁট স্কুলের ছাত্র-ক্যাপ্টেনকে সঙ্গে 
করে ডিঙ্গি নৌকায় বসোছিলেন ভাঁজানিয়ান। 

-নৌকো ভাসাবো স্যরঃ হালধরা মাবলহেডের মাঁঝটি জিজ্ঞাসা করে । 
_একটু রসো। 

. জনকয়েক হোঁসয়ান কাদা ভেঙে নেমে আস্ছিল। গোলন্দাজ দলের 
ক্যাপ্টেন আঙুল 'দয়ে তাদের দেখাল 

_এখন চলুন, স্যর! বিষণ্নভাবে নক্স বল্লে। কামান হারাবার দুঃখু 
সে এখনও ভুলতে পারেনি। 

-আচ্ছা চলো! মাথা নেড়ে বড় আদমী সম্মাতি দিলেন। 
মাঁঝরা নৌকা খুলে দিল। ঝুপ ঝুপ দাঁড় পড়ছে জলে। লাইন করে 

দাঁড়য়ে হেসিয়ানরা যুগপৎ গুলী ছংড়লপ। কিন্তু নৌকা ততক্ষণে বন্দুকের 
পাল্লার বাইরে গাঙে বোরয়ে এসেছে। 

প্রধান সেনাপাঁতি নড়লেন না। ইতিমধ্যেই তান ঝিমোতে শুরু করেছেন; 
একটু পরেই ঘাঁময়ে পড়লেন। নৌকোয় বসে চিন্তা করবার আগ্রহ তাঁর ছিল 
না। মূরদ যা-ই হোক, এখনও একটা পল্টন তাঁর আছে। চিন্তা ভাবনার 
ঢের সময় পাওয়া যাবে। 
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আজাদী ফৌজ 

উনন্িশে আগস্ট নিউনিয়ক্বাসী ভদ্রজন এই নিশ্চিন্ত সান্ত্বনা নিয়ে 
ঘুমোতে গেলেন যে আজাদী ফৌজ শহরের ভ্রিসীমানায় নেই। সদাশয় শাঁসাল 
এই প্রবাসীদের পাটোয়ারী বদ্ধ বেশ টনটনে ছিল। সারাক্ষণ 'িজের 
কাজকর্ম নিয়েই ব্যস্ত থাকৃতেন। ঝামেলা ঝঞ্জাট এড়াবার জন্য বরাবর তারা 
আজাদী ফৌজকে শহর থেকে দূরে দূরে থাকৃতে অনুরোধ জানয়েছেন। 

কিন্তু ভ্রিশে আগস্ট ঘুম থেকে উঠেই তাদের চক্ষু ছানাবড়া! আবার 
আজাদী ফৌজ 'ফরে এসেছে! শৃংখলার কোন বালাই নেই, রণভেরী বা 
বাঁশীর সাড়া শব্দ নেই, নেই ইয়াধীক চাষীদের সোনকের চালে কুচকাওয়াজ 
করবার হাস্যকর চেষ্টা .টুপীঁতে লাগান পালকের বাহারই বা কোথায়? সেই 
চেকনাই আর বাহারের পাঁরবর্তে দুর্গত একটা আহত প্রাণী যেন পা টেনে 
টেনে হামাগ্াঁড় দিয়ে নীরবে শহর দখল করে বসেছে। 

ভোরবেলা দোকানের দরজা-জানালার ঝাঁপ খুল্তে এসে দোকানীরা 
দেখল যে, উদভ্রান্ত-দৃ্টি পরাভূত জলে-চুপচুপ আজাদী ফৌজ শহরময় ঘুরে 

বেড়াচ্ছে। 

ভূগর্ভস্থ খাদের মত নিরন্ধর অন্ধকারে ঘুমোঁচ্ছলেন প্রধান সেনাপাঁত। 
সেই নিশ্দ্র আঁধারে কেবলমান্র বন্দুকের কীরিচে এখানে ওখানে দু্চারটে 
সপচমূখী আলোর স্তামিত চিক্চকান মালম হ'চ্ছে। ক্লান্তির অবসাদে 
অসাডে পড়ে ঘুমোচ্ছেন। কোন উস্্খ্স্ ভাব বা আস্থরতা নেই। মড়ার 
মত পড়ে আছেন। যে মূহূর্তে নৌকাচড়ে ব্লুকীলনের পারঘাটা ছাড়লেন 
সেই থেকে সব কিছুর স্মৃতি অবসাদের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। 
পেছনে বন্দুকের গুলী তাড়া করে আসূছে, তবু যে নৌকায় বসে কেমন করে 
ঘূমোলেন ছুই মনে পড়ে না। কি একটা ফেলে এসোঁছি বলে বার বার জাঁড়ত 
কণ্ঠে বিড়াবড় করেছেন। ক বলেছেন এখন মনে করতে পারবেন না। কে 
যেন তাঁর মুখের কাছে এক গ্লাস মদ ধরেছিল। খেতে খেতেই বিমিয়ে। 
পড়েছিলেন। কিন্তু এখন সেকথা মনে নেই। কখন পোশাক বদলেছেন, ক্ষীণ 
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জাঁড়ত কণ্ঠে ফিসফিস করে কখন কি আদেশ দিয়েছেন, ছুই মনে পড়ে 
না। 

ঘুমের মধ্যে যুদ্ধের ছাব তাঁর কাছে আরও স্পম্ট আরও বিভীষিকাময় 
হ'য়ে উঠল। একবার ইয়াংকি-ইয়াংক-রব কানে শুনে তান চীৎকার করে 
লাফিয়ে উঠোছলেন। তারপর অসাড় ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে আছেন। 

'দনভর ঘুমোলেন প্রধান সেনাপাঁতি। সকাল গেল-বেলা পড়ে এল-- 
সন্ধ্যা হয়-হয়, তবু তাঁর ঘুম ভাঙ্গছে না। ফোৌজদাররা তাঁর পাঁরকজ্পনা 
জানবার জন্য খুবই উদগ্রীব। কিন্তু কেউ ঘুম ভাঙ্গাতে সাহস করল না। 

তার চাইতে কম বয়সী ফৌজদাররা কেউই অতক্ষণ জেগে কাটায়ান_অত 
কম্টও হয়াঁন তাদের। এতক্ষণে সবাই ঘুম থেকে উঠে প্রধান সেনাপাঁতির 
ঘরের চারপাশে জটলা শুরু করোঁদল। 

যুদ্ধ আর রুকাঁলন থেকে অগ্রত্যাঁশত পলায়ন ছাড়া আর কোন বষয়েই 
আলোচনা হচ্ছে না। ব্লুকালন উপকূলে গোটা বাঁহনীর এক-পণ্চমাংশ খতম 
হয়ে গেছে। কন্তু নিজেদের সংগ্রাম-শান্তর এই গুরুতর ক্ষাতির পূর্ণ তাৎপর্য 
এদের কেউ উপলাব্ধ করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। যৌবনের মাথা-গরম 

ভাব তখনও এদের মনে একটা 'নর্বোধ আত্মীবশ্বাস জাগয়ে রেখেছে । দোকান- 
খামার ছেড়ে তারা যোগ দিয়েছে এই বিরাট দুঃসাহস আঁভযানে। কিন্তু 
সে আভযান যখন সহসা ভেস্তে যাবার উপরূম হ'ল, প্রাণ নিয়ে পালাতে 
অসবিধা হয়ান। কাজেই তাদের সুনিশ্চিত ধারণা হল যে, যেমন অবস্থাই 
দেখা দিক, পালাবার পথ অবশ্যই পাওয়া যাবে। 

আজাদী ফৌজও ঘুমাল। যেখানে একটু ঘুপাঁস পেল সেইখানেই কাত 
হয়ে পড়ল। ক্যানাল স্টীঁটের উপরে ওলন্দাজদের বহু পুরনো খামার ছিল। 
দেশ-প্রোমকের ভীড়ে এই খামারগুলো 'গসাগিস্ করছে। কেউ নাক ডেকে 

সড় হয়ে আছে। ইয়াংঁকদের মধ্যে কেউ কেউ আস্তাকুশ্ড়ের মধ্যেই কাত হয়ে 
আছে; আর সবাই বদ্ধ কবাটের সামনে কুণকাঁড়িসুকড়ি দিয়ে পড়ে আছেন। এদের 
জন্য খিল খুলবে কেঃ দু'জন লেফটন্যান্ট এবং জনাচারেক সৈনিক বাওয়াঁর 
লেনের জলকাদার মধ্যে তাঁবূর একখানা ক্যানভাসের ঢাকান বিছিয়ে পড়ে আছে। 

একটি গীঁজ্শা আহতদের ভিড়ে ঈগসৃগিস্ করছে, কিন্তু তাদের সেবা-শশ্রুষার 
জন্য কোন ডাক্তার বা নার্স নেই। পার্ল স্ট্রটে একটি বালক কাদার মধ্যে মুখ 
থুবড়ে মরে পড়ে আছে। কিন্তু সদাশয় পৌরবাসীদের চোখে সে মড়া কুকুর- 
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বিড়ালের সামিল। িল স্টরটের যিহুদী সিনাগঞ্ে রুগ্ন ও আহত সৈনিকের 
এত ভিড় হয়েছে যে, প্রাচঈনদের উপাসনার 'তিলমান্র স্থান নেই। বাইরে 
দাঁড়য়ে তারা রুগ্ন ও আহত জনতার আর্তনাদ শুনছেন। একদিন তো 
এরাই তাদের প্ত্র-পৌত্র ছিল! আধ-কোম্পানী ডেলাওয়ারে সুইভিরস* 
ফ্রন্সেস শংাঁড়খানায় ঢুকে আসবাবপন্্র ভেঙে তচনচ করেছে, হাতের কাছে বতটা 
মদ পেয়েছে শেষ করেছে, তারপর শহ্াড়খানার মেজেতেই ঘদাঁময়ে পড়েছে। 
একটি পোল রোঁজিমেণ্টের' জন-চৌদ্দ ফের এসেছে। বাওালং গ্রীনে আগৃন 
জেলে তারা আঁশ্নকুণ্ডের চারপাশে বসে আছে। গা" হাত পা' গরম করবার 
চাড় তাদের নেই। নিঃসঙ্গ ভগ্নোদ্যম মনটা খানিক চাঙ্গা হলেই বেচে যায়! 
ইংরেজী একাট শব্দও তারা জানে না। বসে বসে শলাভ্ বিষাদ-সঙ্গঈত 

গাইছে; আর মনে পড়ছে সোদিনের কথা, যোঁদন জনপ্রাণীহীন প্রিপেউট জলা- 
ভূমির মধ্যদিয়ে বুনো জানোয়ারের মত পালিয়ে তাদের প্রাণ বাঁচাতে হয়োছিল। 
আগুনের পাশে বসে আজ তাই বলাবলি করছে,_আজাদীর জন্য মানুষ যখন 
চেষ্টা করে সর্ব তাকে একই অবস্থার সম্মুখীন হ'তে হয়। ওল্ড স্লিপের 
উত্তরে ঝোঁপ-ঝাড়ের মধ্যে একজন ভাঁজানয়াবাস এবং রোড্ দ্বীপের একাঁট 

ইয়াংধীক 'হংস্র জন্তুর মত লড়াই করেছে । গলা কেটে ইয়াংীকাটকে সাবাড় 
করে বোরয়ে এল ভাঁজানিয়াবাসী। 

প্রায় দনভর ঘুমাল আজাদী ফৌজ॥ সন্ধ্যার মুখে ঘুম ভাঙতে আরম্ভ 
করে। ঘুমের পর কিছ সাহসও যেন বাড়ল। আড়মোড়া দিয়ে ঘূপাঁস থেকে 
বোরয়ে সবাই তৃষ্ঞা নিবারণের জন্য খোঁজাখংাঁজ শুরু করল। শ:ড়িখানা 
দেখলেই হুড়মাড় দিয়ে পড়ছে । দু, এক মগ 'ফ্রপ্ পেটে পড়বার সঙ্গে 
সঙ্গে এক একজন মস্ত বরপুরুষ বনে শগেল। সে ক আগাড়-বাগড়! দু 
চারটে ভীরু ইংরেজ খতম করোনি এমন একজনও ছিল না তাদের মধ্যে। আর 
হোঁসয়ানদের যা করেছে, তা শুনূলে তাদের নাতি-নাতানরা পর্যন্ত হা হয়ে 
যাবে। যত দোষ ওই ভাঁজীনয়ার বড়লোক বেয়াকুফ্টার। ওই ব্যাটাই তাল- 
গোল পাঁকয়ে সব ভণ্ডুল করে 'দিয়েছে। এমন লাঁড়য়ে লোকজন পেয়োছল 
তাই বর্তে গেল। কিন্তু তাতান লোহার সেঁকা দিয়ে বত প্ তৈরা হচ্ছে 
ততই গিল্ছে সৌনকেরা। বেশ কিছুটা পেটে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে শুধু 
মুখের বড়াইতে আর মন উঠাঁছল না। তখন একটা কিছু করবার ইচ্ছা চাঙ্গা 

ণদয়ে উঠুল। দলে দলে ইয়াংধীক রাস্তায় বৌরয়ে পড়ল হতচ্ছাড়া ভার্জ- 
িয়ানদের খোঁজে । মৌরল্যাণ্ডের দল বেরুল রোড্ দ্বীপের গোটা কয়েক 
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শপ 

শত 

মাথা ভেঙে 'নজেদের সঙ্গীদের মৃত্যুর শোধ তুলবার জন্য। হাত ধরাধার 
করে মুখ-গোমরা পেন্ইসল্ভানিয়াধাসীরাও রাস্তায় ঘোরাঘ্ণার করছে। তারা” 
চটা সবাইর উপর । দক্ষিণ-পূবোঞ্চলের বাসিন্দারা 'দাব্য কেটে বলছে যে নিউ- 
ইয়র্ককে আজ তারা জাহাল্নলামৈ পাঠাবেই পাঠাবে...হঠাৎ ফাঁপা বড়লোক শালারা” 
আর যাতে এখানে বসে মজা লুটতে না পারে! 

দাঙ্গা-হাত্গামা শুরু হতে বিলম্ব হল না। পাথরের ডেলা আর বন্দুকের 
কু'দোর বাঁড়তে অনেক মাথাই ফেটে চৌচির হল। আসলে টোরী-সমর্থক 
এক জহুরী দেশভস্তদের, প্রীতি ভালবাসার ভান দেখিয়ে নিউইয়কেই ছিল। 
কনেকৃঁটিকাটের একটি বিগ্রেড তার দোকান লুত-পাট করে ঘাঁড় পিন চড়িয়ে” 
সদর্পে ঘুরে বেড়াতে লাগল । 

দের তাড়া করল। যুবক দুটির নাম আরন্ বার এবং আলেক্সান্দর হ্যামিল- 
টন। মেয়েলী বেগ্নী-ছ্রোখো হ্যামিলউন আঁগ্নশর্মা হয়ে হড়মুড় করে 
পড়ল কনেক্ঁটিকাট 'ব্রগেডের মধ্যে। এই ঘৃর্ণর মধ্যে আরও দহচার বার জল 
ছিটে উচঠুল। দুশট মাতাল ভাঁজনিয়াবাসী একটি ওলন্দাজ তরুণীর জামা 

ছিণ্ড়ে ফেল্ল। নক্স মাতাল্দুটির মাথায় বেশ দু'চারটে গাট্টা বাঁসয়ে দিলে। 
প্রো ইম্ত্রায়েল পুটনাম খোলা তরবাঁর হাতে ইয়াংকিদের জল-কাদার মধ্য থেকে 
তাড়িয়ে বেড়াচ্ছেন আর এমন চেণচয়ে গালমন্দ ক'রছেন যে দূর থেকেও তাঁর 
কণ্ঠস্বর স্পম্ট শোনা যাচ্ছে। অন্যান্য সেনানীরাও তাঁর অনুকরণ ক'রল। 
সেনানীদের ধমকান ও অনুনয়, সোঁনকদের মাতলাম, নাবালকের কান্না এবং 
পৃরবাসীদের অনুযোগ-অভিযোগে নিউইয়র্ক শহর রানির প্রথম যামে পাগলের 
আড্ডায় পারণত হল। 

ছেলেমান্ষাঁ ঝগড়া-ঝঞ্কাটেরও অন্ত ছিল না। বন্দুক, ন্যাপস্যাক, রুমাল, 
এমনাক রুটির টুকরো নিয়ে পর্যন্ত মারামারি বাঁধছিল। ব্লুকলিন থেকে 
পালাবার তাড়াহূড়ায় যে যা হাতের কাছে পেয়েছে তুলে নিয়েছে । এখন সবাই 
পরের জিনিস দাবী করছে। ব্রিগেড্গুলো আঁলগাঁলতে ছাঁড়য়ে আছে। 

দনহত সঙ্গীদের শোকে কাঁদতে বসেছে। শত শত দলত্যাগ্ণণী উন্মাদের মত 
ছুটছে হারলেম্ পাহাড়ের বন-জঙ্গলের 'দিকে। চাঁরাদুকের এই ডামা- 
ডোলের মধ্যে অবস্থা আয়ত্তাধীনে রাখা প্রায় তসাধ্য। তব প্রাণপণ চেষ্টা' 
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করছে কঁচমুখো সেনানশীরা। রাত বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা শৃংখলা ফিরে 
'এল। আরও খানিকটা পরে আজাদী ফৌজ আবার ঘাঁময়ে পণড়ল। 

বাল বোতল ছয়েক মাদেরা মদ নিয়ে এল। _ফ্লিপের বদলে মন্দ হবে না। 
মাক হেসে ছাড়াছাড়া ভাবে বল্লেন শিয়াল-ীশকারী। বহাাঁদন পরে তরুণ 
সেনানীরা প্রধান সেনাপাতির মুখে হাঁস ফুটতে দেখল। মাদেরা তাঁর প্রিয় 
'মদ। ঘুম হয়ে গেছে, বিশ্রাম করেছেন, পোশাক-পারিচ্ছদ বদলেছেন, চুল 
আঁচড়ান পযন্ত হয়ে গেছে -এখন আর কিছুই ক'রবার নেই। 

জন বারো-তেরো ফৌজদার বসে আছে গোলটেবিলখানার চারপাশে । 

'এদের নিয়েই সামারক মন্ত্রণা-সভায় বসেছেন প্রধান সেনাপাঁত। পশ্চাদপসরণ, 
ভবিষ্যৎ ইাতিকর্তব্য, বিপ্লব প্রভাতি বিষয়ে আলাপ-আলোচনার জন্য ডেকে 
পাঁঠয়েছেন এদের। তাই নক্স, পুটনাম, মারার, মিফাঁলন, স্পেন্সার, 

শরুনটন সহ আরও কিছু জেনারেল, মেজর জেনারেল, কর্নেল, এমন ক নাবালক 
হ্যাঁমলটন পযন্তি এসেছে। '্রিশের কোঠার কাছাকাছি এবং তারও দৃচার 
বছর বেশী বয়সী জ্যেন্চদের সঙ্গে বসতে হ্যাঁমলটনের কেমন ভয়-ভয় করত। 
তবু এই উানশ বছরের বালক হাঁটুর উপর নোটবুক রেখে এমন স্বচ্ছন্দে 
[লখে যেতে পারত যে, তাকেও ডেকে আনা হুয়েছে। 

এরা যখন টোবলের পাশে জমায়েং হ'ল প্রধান সেনাপাঁত তখনও আসেননি । 
শোবার ঘরে ছোট্র একখানা টোবিলের পাশে ব'সে সৈন্যবাহিনীর উদ্দেশে আত 
কম্টে এক বাণী লিখছিলেন। স্বচ্ছন্দ সাবলীল লেখনী চালনার এলেম তরি 

ছল না। বানান ভুলের জন্য আরও লঙ্জা ক'রত। রচনা-শৈলীর সেই 
উতৎকর্ষের যুগে তাঁর লেখনন প্রথমশ্রেণর পর্যায়ভুন্ত হবার দাবী করতে পারত 
না। এমন কতকগুলো শব্দ তান হামেশা ব্যবহার করতেন, যার ফলে গোটা 
লেখার মধ্যে একটা িয়ান অনুনয়ের ভাব ফুটে উঠত। সাঁজয়ে গাছয়ে 
ঠিকঠাকমত লখ্তে তিনি কোনকালেই পারেন নি। কোন কালেই 'তাঁন 
চিঠির মধ্যে আবেগ-সণ্ার করতে পারতেন না। মাথায় যাঁদ আকাশ ভেঙে 
পড়ে তাহ'লেও তান হয়ত িখতেন--কি একটা গোলমাল হয়েছে । বুক 
ফেটে যাচ্ছে তবু অকপটে সেকথা স্বীকার করতে লজ্জা করত। বড় জোর 
শলখভেন- মনটা ভাল নেই। 

মনে মনে যা তান ীবশবাস করেন, অকপটে তা লিখতে ভরসা পেলেন না। 

'একঘণ্টা বসে যত কিছু তানি লিখেছেন, মোদ্দা কথায় তার সবই সত্যের 
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অপলাপ মান্র। যে লাইনাঁট দিয়ে বাণী শেষ করলেন নিজেরই তা পড়তে 
ভরসা হল না। 
_শনে ওরা হয়তো হাসবে! মনে মনে ভাবলেন প্রধান সেনাপাঁত। ঠিক 

করলেন, যাঁদ কেউ হাসে কিম্বা বিদ্রুপ করে, তবে শুধু কথার পর নির্ভর না 
করে, সৌম্য শান্ত আবচল দাম্টতে চেয়ে থাকবেন তাদের ?দকে। 

শোবার ঘর ছেড়ে যাবার আগে আয়নার সামনে দাঁড়য়ে আর একবার 
শনজেকে ভালভাবে পরীক্ষা করে নিলেন। মুখে আনলেন শান্ত-সমাহত 
পাথুরে ভাব। ভাবলেন, তার এই নিালিগ্ত পাথুরে ভাব দেখে লোকজন 
খনশ্চয় বলাবাল করবেঃ কি পাষাণের মত মানুষ! এতটুকু বিচাঁলত হয়ান! 
হয়ত সবই ভাঁওতা, কিন্তু তাহ'লেও লোকটা জানেশোনে! ব্লুকীলনের এমন 
'দ্যার্বপাকও তাঁকে বিচালত করতে পারেনি! 

তারপর ঘর থেকে বের্বার পূর্বে আবার পোশাকের পাঁরপাটির দিকে 
মন দিলেন। কোটটা টেনেটুনে সোজা করলেন। গোড়ালির কাছে হরিণ- 
রঙা ৃত্রচেজ কুণ্চকে 'ছিল, সেই ভাঁজ টান করে দিলেন। বাল তাঁর কাফের 
জন্য দুটো লেস্ বুনেছিল। কবাঁজর পর আলগোছে ঝুঁলয়ে দিলেন 
লেসদুট। বুট না পরে পরলেন সাদা রেশমী মোজা আর কালো পাম্পস। 

উদ্দেশ্য, যাতে লোকে মনে করে যে 'তিনি লড়াইয়ের পাঁরবর্তে নাচের জন্যই 
তৈরী হয়ে এসেছেন এবং িলমান্র বিচালত হনান। ঘাঁড়র 'দকে চেয়ে মনে 
পড়ল, ওদের আধঘণ্টার উপর বসিয়ে রেখেছেন। এরপর বন্দুকের গাদন- 

কাঁটির মত ছণফট আড়াই ই্ি লম্বা চেহারা টান করে ঢুকলেন অভিনয়ের 

ভাঁঙ্গতে। 

পান্রে পান্রে মদ ঢালা হল। প্রথম টোস্টের প্রস্তাব প্রধান সেনাপাঁতই 
করলেন। 'মহাদেশীয় কংগ্রেসের উদ্দেশে'--ধীরে ধীরে বল্লেন তান। মুখে 
বল্লেন বটে, কিন্ত মনে মনে ভাবলেন, আর কত দিন কংগ্রেসের সম্মানাথে 
মদ্যপান করা চলবে? হয়ত কয়েক সপ্তাহ পরেই আবার 'হিজ ম্যাজেস্টির 
সম্মানার্থে পানপান্র তুলে ধরতে হবে। তরুণ সেনানীদের চিন্তামগন বিষণ্ন 
মূখ দেখে মনে হল যে, প্রধান সেনাপাঁতির এই দ্ীশ্চন্তা তাদের মনেও ছায়াপাত 
করেছে। 

দ্বিতীয় পান্র খাওয়া হল আমেরিকার শুভ কামনা করে। পাশ্বচিরগণ 

কতকটা বিভ্রান্তের মত উৎসূক দ্ম্টতে চেয়ে রইল তার দিকে। এ কি রাঁস- 
কতা, চালাকি, না বন্বীম্ধতাঃ তান তো ভাজানয়াবাসীঁ, আর তারা আঁধ- 
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কাংশই ইয়াধীক। না, তারা কিছুতেই ভুলতে পারে না ষে প্রধান সেনাপাঁতি 
ভাঁজাীনয়াবাসী। আমেরিকা কথাটা তাদের কানে অপাঁরচিত বিদেশন শব্দ 
বলে মনে হল। 

_ভদ্রমহোদয়গণ! আসুন আমোরকার শৃভকামনায় আমরা পান করি! 

[তানি বলেছেন। 
বন্দুকের গুলীতে পদদলিত হয়ে কিম্বা সুতীক্ষ কীরচ বুকে-পিঠে 

বি“ধে যারা রণক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করেছে, তৃতীয় পান্র পান করা হ'ল সেই বীর 
শহশদদের আত্মার কল্যাণে । ফৌজদারদের মুখের দিকে চেয়ে তিনি বুঝলেন 
যে, মৃত সঙ্গীদের চাইতে দলত্যাগী পলায়ত সোনিকদের কথাই এরা বেশী 
ভাবছে । -যা ভাবে ভাবুক, ও নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। মনে মনে 
ভাবলেন। 

চতুর্থ পাত্র খাওয়া হ'ল আজাদী ফৌজের ভাবী জয় কামনা করে। এইবার 
সেনানীরা এমন অবাক-দৃন্টিতে তাঁর দিকে তাকাল যে, তান যেন অন্যায়, 
অসঙ্গত এবং অসম্ভব একটা কিছ; বলে ফেলেছেন, যেন ও কথা বলা তাঁর 
গহৃত হয়েছে। 

পণম পান্র খাওয়া হল সেনানীদের সম্মানার্থে। এবারে তাদের মুখে 
খুশীর রাঙা-আমেজ দেখা দিল। সেনানীদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টির সামনে তিনি 
নিজে খানিকটা বব্রত, কতকটা নিঃসঙ্গ বোধ করলেন। 

বিলি আরও কয়েকটা মাদেরার বোতল দিয়ে গেল। 

ষণ্ঠ পান্র খাওয়া হল ভাঁরই সম্মানার্থে মহাদেশীয় বাহিনীর প্রধান সেনা- 
পাত হিজ্ একসেলেনসাী জর্জ ওয়াশিংটনের সম্মানার্থে। 

_ধন্যবাদ! ধার গম্ভীর ভাবে বল্লেন প্রধান সেনাপাঁতি। যেমনভাবে এই 
দৃশ্য আভিনয়ের আয়োজন তিনি করেছিলেন এবং সে আভনয় তাঁর মাথা-গরম 
অনুগামী ফৌজদারদের উপর যে প্রাতীক্য়া সাঁম্ট করোছিল, তা লক্ষ্য ক'রে 
নিজের উপর বিষম রাগ হল। 

ফৌজদারদের খুশশীমত কথা ব'লবার সুযোগ দিয়ে তিনি একরকম চুপ 
করেই রইলেন। তান ?ক চান এবং সে কাজ যে কত অসম্ভব, মনে মনে তা 
ভাল ভাবেই বুঝলেন। তান চান পশ্চাদপসরণ-একটানা পশ্চাদপসরণ। 

তাঁর লোকজন যাতে মুহূর্তের জন্যও এক জায়গায় দাঁড়াতে না পারে... 
ভাববার সূযোগ না পায়. .দলত্যাগ করতে না পারে,...এমান কঠোর অন্তহীন 
একটানা পশ্চাদপসরণ। রুকালিনের ঘটনা অন্ততঃ একাঁট আঁত-গুরৃত্বপূর্ণ 
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শবষয় সম্পর্কে তাকে সচেতন করেছে। সেনাবাহনশ অটুট রাখার গুরুত্ব 
তান মর্মে মর্মে উপলাব্ধি কারেছেন। ভগবানের কৃপায় এখনও তাঁর একটা 

বাঁহনী র'য়েছে। আর কিছুই তিনি পরোয়া করেন না। সৈন্যবাহনী নিযে 
তিনি চলে যাবেন। নউইয়র্ক প্দাঁড়য়ে ছাই করে দেবেন। বাঁটশেরা যখন 
শহর দখল ক'রবে, শীতাবাসের জন্য পাবে শুধু একমুঠো ভস্ম। তারপরও 
যাঁদ প্রয়োজন হয়, মাসের পর মাস চলবে পম্চাদপসরণ। এালঘ্যানি শৈলশ্রেণীর 
দুগগম কান্তার আতিক্রম ক'রে সরে যাবেন দূর দূরান্তরে। তবু অটুট আবি- 
শচ্ছন্ন রাখবেন তাঁর সেনাবাহনী। 

কিন্ত এ যে অসম্ভব কল্পনা তা তান ভালভাবেই জানতেন। কংগ্রেস 
তাঁকে প্রধান সেনাপাঁতি করেছে সংগ্রাম করবার জন্য, আর শুর সঙ্গে মোকা- 

বলার জন্য তাঁকে 'দয়েছে ইয়াংক নাবালকের এক পল্টন! 

_-এই দ্বীপে এখন আমরা নিরাপদ । নক্স বলাছল। -__ছ্বীপ তো কেল্লারই 
সামল। "চিরকাল এ-দ্বীপ আমরা দখলে রাখতে পারি। 

_-হাঁ, চিরকালই আমরা থাকতে চাই এখানে । 
_আঁম বাল ওসব বাজে কথা ছেড়ে দাও। শহর পুড়িয়ে ছারখার করে, 

এসো ইংরেজদের জন্য কিছু ছাই রেখে আমরা খসে পাঁড়। 
_পাঁড়য়ে দেবেন ? 
_ হাঁ, পাঁড়য়ে দেবো । আমার মতে প্নাঁড়য়ে দেওয়াই উচিত। 

-আঁম যে এই শহরেরই বাঁসন্দা স্যর! 

কথা কাটাকাঁট, রাগ-দ্বেষ-ঈর্ষায় পানপান্রের গোলাপী আমেজ উবে গেল। 
উত্তেজনাবশে কেউ কেউ পেছনে চেয়ার ঠেলে ব'সল। সামারক কৌশলের চুল- 
চেরা তর্ক-বিতর্ক সভা ক্রমেই গরম হ'য়ে উঠল। এমান সময় বড় আদমী 
বাধা 'দয়ে বল্লেন ভদ্রমহোদয়গণ ! 

প্রধান সেনাপাতির সম্বোধনে সভা নীরব হ'ল। তান বাঁঝয়ে বল্লেন যে, 
পনজেই [তান নিউইয়ক্ণ প্াঁড়য়ে দেবার পক্ষপাতী ছলেন। কিন্তু কংগ্রেস 
শনষেধ করেছে । কংগ্রেসের নীতি ভাল কি মন্দ সে সম্বন্ধে কোন আলোচনাই 

তান শুনৃতে রাজন নন্। 
_ তাহলে আমাদের আবার শ্িিছু হটতে হবে স্যর £ 
মাথা নেড়ে সায় দলেন প্রধান সেনাপাত। বল্েন_ শহরের কোনো কোনো 

অংশে আমরা বাধা দেবো । 
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বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টিতে সেনানরা তাকাল প্রধান সেনাপাঁতর দিকে । একি 
তাঁর নতুন চাল নাক? ব্রুকালনে তো বেশ কারসাজি দোঁখয়েছেন। 

_কফিংসাব্রজের পথ আমাদের রক্ষা করতেই হবে। কণ্ঠস্বরে ক্ষীণ হতা- 
শার ভার ফুটে উঠলেও জোর "দিয়েই বল্লেন 'তানি। স্পয়তেন দয়াভলের উপর 
দ্বনপের উত্তর প্রান্তের এই সাঁকো মানহাট্টান থেকে নির্গমনের একমান্র পথ । 

বৃদ্ধ পুটনামের কেমন ভয় ভয় করাছল। 'তাঁনও মাথা নেড়ে সায় দিলেন। 
এই মাথা-গরম ছেলেদের দলে 'নজেকে তাঁর কেমন সেকেলে, বেমানান, কেমন 
বোকা-বোকা মনে হচ্ছিল। 

ব্রুকীলনের ঘটনা এবং অন্যের ভুলের জন্য 'নঃস্বার্থ ব্ুটস্বীকার, এই 
দুটি 'জানস মিলে িয়াল-শিকারীর প্রাত মিফলনের শ্রদ্ধা আরও বেড়ে 
গেছে। নেশার আমেজে সে বল্লেঃ যাই হোক, ওয়াশিংটন কেল্লা আমরা রক্ষা 
করবোই। দুনিয়া রসাতলে গেলেও আমরা দর্গ রক্ষা করতে পারবো । 

এই কথা শুনে সবাই চুপ করল। প্রধান সেনাপাঁতর নাম অনুসারেই 
কেল্লার নামকরণ হয়েছে । তাঁকে স্মরণীয় এবং বরণীয় করবার জন্য, যে 
কংগ্রেস তাঁকে নির্বাচিত করেছে তার মর্যাদাবাদ্ধর জন্য বিশাল আমেরিকায় 
সর্বপ্রথম যে স্থানটি তরি নামাঁ্কত হল, সে এই কেল্লাট। কিন্তু তার 
সামনে কেউই কেল্লাটর নামোচ্চারণ করত না। হাঙ্গতে-ইশারায় বোঝাত। 
বলত "ওই কেল্লাটি--হাইট্সের উত্তরের এঁ পাহাড়াঁট'। 

_-হাঁ, ওয়াশিংটন কেল্লা আমরা রক্ষা করতে পারি। -নামটার পর জোর 
দয়ে সসংকোচে বল্লে নক্স। আর সবাইও মাথা নেড়ে সায় দিল। 

এ জাতীয় আলোচনা তাঁর অসহ্য বোধ হ'ল। ভাঁজানয়ান এবং অভিজাত 
সমাজে, তাঁর নিজের সমাজে মানুষ 'তাঁন। কোনাঁদনই ইয়াংধীক বালকের 
সংসর্গে আসেনান। জীবনে শ্রদ্ধা পেয়েছেন, প্রশংসা শুনেছেন, কিন্তু ভাল- 
বাসা পানান। তবু এরা অসংকোচে তাঁর অনুগমন করতে প্রস্তুত; এমনাক 
প্রয়োজন হলে জাহাল্লামে যেতেও দ্বিধা করবে না-এ কথা শুনে স্বভাবতই 
মনটা কেমন প্রসন্ন হয়ে ওঠে । জ্ঞানতঃ এমন কিছু তিনি করেন নি, যার জন্য এদের 

এই একনিষ্ঠ ভালবাসার আঁধকারী হতে পারেন। প্রথমে এরা তাঁকে ঘৃণাই 
ক'রত। কিন্তু ঘৃণার প্রাতদানে বারবার তানি সমদর্শঁ ন্যায়বিচার করেছেন। 
এছাড়া এদের চোখে তাঁকে যাঁদ নিভর্টক, সম্মানাহ্ শ্রদ্ধেয় কি মহীয়ান বলে মনে 

হয়ে থাকে, তার কারণ 'তাঁন জানেন না। এদের ভালবাসা তাঁকে মুগ্ধ করে, 
বিস্মিত করে। পুরা কারণ উপলব্ধি করতে পারেন না বলে আরও বিস্মিত হন। 
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যা করা সম্ভব নিশ্চয় করবো । হতাশার ভাবে বল্লেন তান । 
_এখানে ওদের সঙ্গে লড়াই না করাই উচিত। বৃদ্ধ ইন্ত্রায়েল সুপারিশ 

জানায়। 
_যা করা সম্ভব অবশ্যই করা হবে! 
-এ শহর আমাদের ছেড়ে যাওয়া উচিত! 

_না! 
গ্লাস ছয়েক মাদেরার নেশায় বিভোর স্পেন্সার চেশচয়ে উঠলঃ দোহাই 

ঈশবরের! শহর আঁকড়ে থেকে শুয়োরের বাচ্চাদের জাহান্নামে পাঠিয়ে দিন্। 
_আপনার নেশা হয়েছে স্যর। বৃদ্ধ ইন্্রায়েল শান্তভাবে বল্লেন। 

_যাও যাও, বুড়ো মাগী কোথাকার! মাতাল হয়োছ! এখনো তোমাকে 
জাহান্নামে পৌছে 'দয়ে আসতে পার, এ মূরদ আছে। 

_মুখ সামলে কথা বলো স্পেন্সার! গুরুগম্ভীর কণ্ঠে ধমকে উঠলেন 
ভাঁজানয়ান্। 

এই ধমকের পর অনেকক্ষণ কারও মুখে রা' বেরূল না। সব চুপচাপ। 
প্রধান সেনাপতি বল্লেন ঃ পথঘাট থেকে সৈনিকদের ধরে এনে নিজের নিজের 

বগ্রেড্ গড়ে তুলুন। চোরাই মাল যা পাবেন কেড়ে নেবেন। সাধারণ চোর- 
ছ্যাঁচোরের শাঁস্ত 'ন্রিশ ঘা' বেত। দলত্যাগের শাস্তি একশো ঘা", আর বলাৎ- 
কারের শাস্ত পাঁচশো" ঘা'। একথা ভাল করে সমৃঝে দতে হবে । আমি চাই, 
সৈনিকদের আবার কুচকাওয়াজ করান। যারা বন্দুক ফেলে এসেছে, নতুন 
বন্দুক না পাওয়া গেলে তাদের হাতে একটা বর্শা কি একখানা ছোরা, 'কি 
নিদেন একটা 'িচফর্ক তুলে দিন। কেউ যেন খালি হাতে না থাকে । সৌনকদের 
আনুগত্য 'ারয়ে আনবার উদ্দেশ্যে এবং তাদের মনোবল বাঁদ্ধর জন্য আমি 
এক আদেশনামা িখোছ। এখ্ান আপনাদের প'ড়ে শোনাচ্ছ। কাল এই 

আদেশনামার নকল আমার সেক্রেটারী আপনাদের দেবে। নিজের নিজের 
বিগ্রেডকে এই আদেশনামা পড়ে শোনাবেন। আমি যা লিখোছ শুনুন ঃ 

'আমাদের তামাম সৈন্যবাহিনী আবার একস্থানে মিলিত হয়েছে। 
এখন আমাদের মধ্যে জলপথের কোন ব্যবধান নেই। শন্রুপক্ষ এখন 
তাদের রণতরশীর খুব সামান্য সাহায্যই পাবে। এখন তারা সৈন্য- 
বাহনশকে বহুধা 'বাচ্ছন্ন করতে বাধ্য। জাহাজের সঙ্গে যোগাযোগ 

রক্ষা করা এখন বেশ কষ্টকর হবে। পক্ষান্তরে আমাদের বাঁহনী 
সুসংবদ্ধ, একজোট হ'য়ে কাজ করতে সক্ষম। বহু অসুবিধার মুখে 
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সৈন্যবাহিনী তীরে অবতরণ না কাঁরয়ে তারা আক্রমণ করতে পারবে না। 
আমাদের ফৌজদার এবং সোনকেরা যাঁদ সতর্ক .থাকে, অতাঁকতে 
আক্রমণ যাঁদ তারা রোধ করতে পারে এবং আগয়ান শুর সম্মুখে 
সেনাবাহনীর মধ্যে সাহস সণ্গার করতে পারে, তাহলে জয় আমাদের 
অবশ্যম্ভাবী । 

'জেনারেল আশা করেন যে, পদনার্বশেষে ছোট বড় সেনানীরা 
প্রাণপণ চেস্টা করে, হয় জয় না হয় রণমতত্যু-এই মহান শপথ গ্রহণ 
করবেন। আমাদের আদর্শের ন্যায়পরায়ণতা, বন্দরের অবস্থা এবং 
দেশের সন্তানদের শোর্যবীর্যে বলীয়ান আমেরিকা একমান্র জয়- 
লাভের আশাই করে। প্রাণপাভ চেষ্টার স্বর্ণ সুযোগ সমাগত। 
সমবেত কর্মপ্রচেস্টা দ্বারা সবাইকে এখন জল্মভূমিকে মাহমামন্ডিত 
করতে হবে। তা' না হ'লে আমাদের বাসভমি কৃত, চির-অবজ্ঞাত 
হয়ে থাকবে ।, - 

আদেশনামা পড়া শেষ করে তান কারও দিকে তাকালেন না। সোজা 
.সামূনের দিকে চেয়ে রইলেন। ভাবলেন, এখান হয়ত ওরা হেসে উঠবে। 
শিকন্তু কেউ হাসল না। ধারে ধীরে চোখ খুরিয়ে তিনি নক্সের দিকে তাকা- 
লেন। তার চোখ অশ্রুভারে টলমল করছে। 

ইতিমধ্যে কিংসন্রজের প্রহরীরা হাজারো দলত্যাগীর মধ্যে একজনকে 
পাকড়াও ক'রে। ভারমন্টবাসী এই দলত্যাগীটি হাতছাঁড়য়ে যাবার জন্য বেশ 
শকছুক্ষণ ঝাঁকাঝাদক দাপাদাপ করল; 'কন্তু ছাড় পাবার আশা নেই বুঝে, শেষ 
পর্য্ত নিস্ফল ক্লোধে হাত পা' ছেড়ে দিল। সোনকাটির কাঁধে 'বরাট বেচিকা 

ছিল একটা । উৎসুক প্রহরীরা পট্ীলটা খুলে দেখল যে, তার মধ্যে শয়োরের 
মাংস এবং একটি মেয়েদের সল্কের পোশাকসহ নিউইয়কের , ছ'সাতটি 
দোকানের পাঁচমিশাঁল মালপত্র হয়েছে। প্রহরাঁদের বুঝতে িলম্ব হ'ল না 
যে লোকাঁট ওস্তাদ লূগেরা। কিন্তু তার বোঁচকায় চারসেরী একটা কামানের 
গোলা দেখে তারা তাজ্জব হল। 
_এটা কি হে2 প্রহরারা প্রশ্ন করে। ও 

_হারে বোকা! এও বুঝলে না এতো একটা বল! 
_িম়ে যাচ্ছে কেন? কিসের জন্য গোলাগুলি চুর করলে 2 
হায়রে পোড়া কপাল, এও বুঝতে পারলে না হাদ্যরা! এটা নিয়ে যাচ্ছি 

, সর্ষে ভাঙ্গবার জনা । 
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বিভীষিকাময় রবিবারের ভোরবেলা 

তখনকার দনে মানহাট্রান দ্বীপের দাক্ষণ প্রান্তে যে কয়েকগুচ্ছ ঘরবাড় 
ছিল, তাকেই বলা হ'ত 'নউইয়র্ক শহর। আদতে এই ক্ষুদ্র জনপদ ছিল পল্লা- 
গ্রামের সাঁমিল। চোদ্দুই সেপ্টেম্বর শানবার কনকনে অপরাহ্রে এই শহর 
থেকে হালেমের হেড্কোয়ার্টার্সে অশ্বপৃচ্ঠে যাবার পথে ভাঁজনয়ার ভদ্দর- 
লোক মনে মনে গত দুই সপ্তাহের ঘটনাবলী পুনরাবৃত্ত করতে লাগলেন। 

মোটামুটি নেহাৎ আনাড়ীর মত গোলমেলে কিছ তিনি করেনান। বরং 
বুকাঁলন পাহাড় থেকে অমন হুটোপনাট করে ছত্রভঙ্গ পলায়নের পর, পরাভূত 
জনতাকে আবার যে সেনাবাহনীর ছাঁচে ঢালা গেছে, এ ভেবে তিনি খুশীই 
হলেন। দু" হপ্তা পূর্বে নিউইয়র্ক ফিরে এসে তান সম্পূর্ণ নিরাশ হ'য়ে 
পড়েছিলেন। দলে দলে সৈন্য পাঁলয়ে যাচ্ছে। এক দুইজন করে নয়, দশ- 
বশ জন করেও নয়, বিগ্রেড্কে বিগ্রেড ফৌজ ভাগছে। নিয়ম শৃংখলার কোন 
বালাই নেই; গোটা শহর উচ্ছংখল সোনকের লুঠতরাজ বলাৎকার দাঙ্গা- 
হাঙ্গমা খুনোখনাীনর ভয়ে তউস্থ। ভাঁজানয়া ও উত্তর-ক্যারোলিনার বিগ্রেড্ 
এবং নয়াইংলশ্ডের সৈন্যদের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ লেগেই আছে । গোটা বাহনী 
ভেঙে পড়বার উপরুম। 

ভগবানের কৃপায় ইংরেজরা এই সময় মানহাট্রানে অবতরণের চেষ্টা করোন 
তাই রক্ষে। আজ 'তাঁন ভাবতে ভরসা পান যে, ইংরেজরা আর চুপ করে না 
থাকলেও দুশ্চিন্তার তেমন ছু নেই। তিনাঁট 'ডাভশনে সৈন্যবাহিনীকে 
ঢেলে সেজেছেন তিনি। বৃদ্ধ পুটনামের নেতৃত্বে একাট 'ডাভশনের উপর 
ঈদয়েছেন শহর রক্ষার ভার। হাথের নেতৃত্বে আর একটি মোতায়ন করেছেন 
শকংসাত্রজের পথ আগলাবার জন্য। স্পেন্সারের অধীনে তৃতীয় ডিাভশনাটি 
ভার পেয়েছে উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তের ডাভিশন দাটর মাঝামাঁঝ মূল মানহাট্রান 
রক্ষার। স্পেন্সারকে ঠিক বিশ্বাস করতেন না বলে তার ওপর নিশ্চিন্ত 
শির্ভর করতে পারাছলেন না। প্রধান সেনাপাত তাকে মূর্খ বলেই গণ্য 
করতেন। কিন্তু কি করা যাবেঃ আর যে মেজর জেনারেলের উপর তিনি 
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নাথানেল গ্রীন এখনও স্বস্থ হ'য়ে উঠতে পারেনি। যাহোক জবর সেরে 
গ্রঁন সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত স্পেন্সারকে 'দয়েই কাজ চালিয়ে নেওয়া যাবে। 
মানাঁসক স্বাস্ত আর আলো-ঝলমল প্রসন্ন শারদীয় অপরাহ্র্র ঠান্ডা পারিবেশে 

দুর্ভাবনা কেটে গিয়ে ভাঁজানয়ানের মনটা কেমন খুশীর তাতে চাঙ্গা হয়ে 
উঠল। 

গত দুই সপ্তাহের মধ্যে মাঝে মাঝে হতাশায় তিনি এমন মৃহ্যমান হয়ে 
প'ড়েছেন যে, দেহে এতটুকু বল আছে মনে হয়ান। তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা 
একটানা বিছানায় পড়ে রয়েছেন। শুধু নৈরাশ্য আর হতাশ্া। ঠিক এমনি 
একটা অবস্থা হয়েছিল যখন ব্লুকলিন পাহাড়ের বপুল ক্ষয়-ক্ষাত্রর সংবাদ 
শুনে সমস্ত আশা বিসর্জন 'দয়ে কংগ্রেস ডাঃ ফ্রাঙ্কাঁলন এবং মিঃ জন আদম্সকে 
পাঠিয়েছিল জেনারেল হাউ'র সঙ্গে আত্মসমর্পনের আলোচনা চালাবার জন্য। 
কংগ্রেসের ভৃত্য 'তানি। প্রাতবাদ করবার আঁধকারী নন। সৈনিক হিসাবে 
আদেশ পালন করাই তাঁর কর্তব্য। কিন্তু তবু নিরুপায় হতাশায় "প্রিয় 

সেই নক্স, পুটনাম, মিফাঁলনের কাছে বার বার ব'লেছেনঃ কেন, কেন, কেন ? 
কেন এই আত্মসমর্পণের আলোচনা 2 তারা বলেছেঃ না, আপাঁন যে শংকা 
করছেন তা' হবে না। আত্মসমর্পণের কোন আলোচনাই হবে না। 

যারা আমাকে লড়াই ক'রবার জন্য পাঠালেন, এখন তাঁরাই আবার 
আদমস্ আর ফ্লাঙ্কলিনকে পাঠাচ্ছেন আত্মসমর্পণের কথা চালাবার জন্য! 
আর্তকণ্ঠে বল্লেন প্রধান সেনাপাতি। -আজাদঈর সংগ্রামে কিছু লোক প্রাণ 
দিয়েছে, কিন্তু তাতে এমন কি হয়েছে বলো! 
_প্রাণহাঁনর গুরুত্ব আছে সার! ওরা বঝাবার চেম্টা করে। 
_ফ্রাঙ্কীলিন বুড়ো হয়েছেন, কোনো হিম্মৎ নেই তাঁর। 
--না, তান আত্মসমর্পণ করবার পান্র নন। 

-আর আদমস্ই তো আমাকে নিয়োগ ক'রলেন! এখন 1তাঁনই ভয় 
পেয়ে গেলেন! একটু থেমে আবার বললেনঃ না না, আসল কথা ওরা সবাই 
ভড়কে গেছেন আর সেই জন্যই আত্মসমর্পণ করতে চাইছেন। আম বেশ 
বুঝতে পারছি, ভয় পেয়ে ও*রা আত্মসমর্পণ করতে চান্। 

ইংরেজের সঙ্গে আলোচনা শেষ পর্যন্ত ফে'সে গেল। ডাঃ ফ্রাঙ্কালন্ 
বেশ একদফা ব্াম্ধর কসর দেখালেন! ব্যস, এঁ পর্যন্তই ভাঁজশনয়ান 
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ভাবলেন, তাহ'লে তিনি অমন বিচাঁলত হয়ে প'ড়োছিলেন কেন £ ব্রুকালনের 
কেলেঙ্কারীর পর বি্লবের ফানুস হয়ত বা ফেটে গেল, এ শংকা কেন তাঁকে 
উদব্স্ত করে তুলোছল ? আত্মবিশ্লেষণে বরাবরই তান আনাড়'। অন্ত- 
দর্শনের চেম্টা করলেও জুং হত না। তাই বরাবরই কেমন একটা 'বিতৃষ্ণা ছিল 
ও সম্পর্কে । অন্তদ্ণাম্টকে কেমন জঘন্য জাঁনস বলেই মনে হত। তবু 
মনে মনে যতোটকু আত্মীবশ্লেষণ করোছিলেন, তাতে বেশ উপলাব্ধ ক'রতে 

পারলেন, তান যে নিবোধ নন, নেতা হিসাবে ?িছন মুরদ যে তাঁর আছে, শুধু 
এই কথা প্রাতিপন্ন ক'রবার জন্যই তিনি শংাঁকত হয়ে পড়েনান। এছাড়াও 
ভিন্ন কারণ 'ছিল। কিন্তু কি সে কারণ স্পম্ট বুঝতেন না। সত্য বটে তাঁর 
নেতৃত্বাধীনে যে ইয়াংক জনতা, বনবাদাড়ের দক্ষিণী কিংবা পরদেশশ বিশ্লবণরা 
পরিচালিত হচ্ছিল, তাদের সঙ্গে কোন আঁত্মক যোগাযোগ তিনি অনুভব 
করতেন না। তবু সবক্ষিণ মনে মনে কি যেন একটা প্রচণ্ড শান্তর দ্যার্নবার 
আাহহান শুন্তেন। মনে হ'ত, বিরাট এক চুম্বক-শান্ত যেন তাঁকে প্রতিনিয়ত 
সবলে আকর্ষণ করছে। 

অন্তর্শনের ক্লেশকর দুরভাবনা আজ তান চুঁকয়ে ফেলেছেন। 
সমস্ত শংকা সংশয় আর দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলে প্রাণ-জূড়ান হাওয়ায় পথ- 

চলার আনন্দে নিজেকে সপে 'দিয়েছেন। চটচটে কাদাভরা 'পছল পথে কদমে 
ছুটেছে ঘোড়া। ডাইনে-বাঁয়ে মধ্য-মানহাট্রানের মনোরম প্রাকৃতিক শোভা । 
আঁকা-বাঁকা পথ চলেছে নয়নাভিরাম বনানীর বূক চিরে...কখনও চলেছে সার্পল 
শাখানদরর কোলঘে'ষে..কোথাও বা শান্ত বক্ষ রূপালী হোপমাথা সরোবরের 

পাশ 'দয়ে...আর না হয় পাথরের আল-দেওয়া ক্ষেতের মধ্য দিয়ে। প্রকৃতির 
এমন প্রশান্ত সুন্দর চোখ-জুড়ান রূপ তান জীবনে দেখেননি । এমনাক 
তাঁর 'প্রয় পোটোমাকের তাঁরেও প্রকৃতি এমন নয়নাভিরাম বলে মনে হ'ল না। 
গাঁয়ের মানুষ তানি। চাষী । বহু পুরুষের চাষীর সংসারে তাঁর জন্ম। 

চাষীর সহজব্দাদ্ধ তাঁর মর্মে মর্মে গাঁথা । কোন ছু দর্শনে স্বতঃস্ফূর্ত 
ভাবেই তাঁর মনে প্রাতিক্রিয়া দেখা দেয়। ঘনশ্যামল দিগন্ত-ঘেরা গোলাপন 
আকাশের বুকে উড়ন্ত পাখীর কালো ঝাঁক...সোণারবরণ টেউ-খেলান 
ওলন্দাজ গমের ক্ষেতের পরিচ্ছন্ন শোভা...মেপূল গাছের অনুপম রন্ত-রাঙা 

রঙ্...নীল-নির্মল পূর্ব আকাশের বুকে ঝুলান উইন্ড-মিল...পথের ধূলা- 
বাঁলর মধ্যে পাটকেল-রঙা 'গিরিগিটির সার...সাম্ধ্য-শিকারের জন্য উদগ্রীব 
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কুকুরের ঘেউ ঘেউ...বেড়ার ফাঁকে উপকঝ:ক-মারা ছোট্ট শিশুর লাল টুকটুকে 
মুখের উৎসুক চাহনি...ডুবন্ত সূর্য..ফুরফুরে হাওয়া...উড়ো-মেঘ- পল্লী- 
জাঁবনের এই সমস্ত ছবিই আপনা থেকে তাঁর মনে স্বতোৎসাব্িত ভাবাবেগ 

সৃষ্টি করে। 
এই শীর্ণদেহ মানুষটি জীবনকে ভালবাসতেন ভোগের জন্য। এই মুহূর্ত 

তাই কেমন মধুময় মনে হ'ল। খুশীর আনন্দে মন কানায় কানায় ভরে উঠল। 
সামান্য কয়েকাঁট ঘোড়সওয়ার দল ছিল তাঁর ফৌজে। তার মধ্যে একাঁটর 

জন বারো অশ্বারোহী চলেছে প্রধান সেনাপাঁতির সঙ্গে। নাদুস-নুদুস নক্স 
যাকে পূজা করে সেই মানুষের কাছে কাছে থাকৃতে পেয়েই খুশী। তরুণ 
বারকে পাঠিয়েছেন পুটনাম প্রধান সেনাপাতিকে হার্লেম পাহাড়ের সদর ঘাঁটিতে 
পেশছে দেবার জন্য। এছাড়া অশ্বারোহী দলে আছে আর দু'জন ফৌজদার-- 
লেফটন্যান্ট গ্রেশন আর ক্যাপ্টেন হার্ড। কিন্তু দেহরক্ষীদল বেশীক্ষণ 
অশ*বারোহণ সৈন্যের কায়দায় দু" দু'জন পাশাপাঁশ চলতে পারল না। শমাছিলটি 
খানিকটা পথ চলবার পরেই তারা জটলা করে দাঁড়র মত লম্বা হয়ে গেল। 

সেনানীরাও খোস মেজাজে ছিলেন বলে আপাঁত্ত করলেন না। 

খাঁনক পরে পাশ্বরিক্ষী দল সমস্বরে গান ধরে দিল- ইয়াধীক বাবুর টাটু 
ঘোড়ায় চড়ে লণ্ডন শহরে যাবার উপর বাঁধা তাদের চিরন্তন সঙ্গত । অফরন্ত 
এ গানের পদ। আঁধকাংশই অঞলীল। 1কন্তু পদের অশ্লীলতা ভাঁজানয়ার 
ভদ্দরলোককে পড়ত কবল না। তিনি নাক সটউকালেন ভিন্ন কারণে । 

গানাটকে তান জঘন্য সঙ্গীত বলে গণ্য করতেন। মোজার্ট ও বাকে-এর 
ভন্ত 'তান। এ গান তাঁর ভাল লাগতেই পারে না। অমানই মনে পড়ল, 

একটা কঠিন সুর ফ্লুটে তুলবার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা ি অক্লান্ত ব্যর্থ চেম্টাই 
না ঙাঁন করোছলেন। সঙ্গীত 'বধয়ে তাঁর অবস্থা অনেকটা শিশুর মত। 
শিশুব মতই ভালবাসেন সঙ্গত, ?কল্তু গাইবার বা বাজাবার মুরদ নেই। 
লণ্ডন থেকে কোন নতুন সংগত আসামান্র তিন মুগ্ধ হয়ে শোনেন...ঘরে 
1খল 'দয়ে প্রাণপণে বাজাবার ব্যর্থ প্রয়াসও করেন। কিন্তু ব্যর্থ সৃর-সাধা 
যখন অর্থহীন দুরেধ্য ঝংকারে বদ্ধঘরের বায়ূতরত্গ বার বার অনুরণিত ক'রে 
তোলে, লজ্জায় হতাশায় মনে হয়, অন্যান্য সব 'কছুর মত এ বিষয়েও তাঁর 
এলেম বড় জোর চলনসই মাঝাঁর ধরণের । তার বেশী নয়। 

নদীর পাড় বরাবর ব্লামংডেল রোড থেকে ডাইনে মোড় ঘুরে একটানা, 
উত্তরমুখো চলেছে মাছলাট। আঁকাবাঁকা পথ কখনও গেছে গন্ধ-মধুর 
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ক্ষেতের বুক কেটে, কখনও বা উত্তর-দক্ষিণ দীঘল গোটা দ্বীপাঁটর পিঠের উপর 

হয়ে। পথের পাশে একটা খামারে থেমে তারা জল খেয়ে নিল শেওলাভরা 
কাঠের গামলা থেকে । তারপর সন্্যার মুখে মীর্নসাইড পাহাড়ের কোল ঘেষে 
আবার মোড় ঘুরল উত্তর ঈদকে । সদর ঘাঁটির জন্য নতুন সে স্থানাঁট 'নর্বাচন 
করা হয়েছে, এখান থেকে তার দূরত্ব মাইল কয়েক মান্ন। 

জার্জয়ান কায়দায় তৈরী এই মনোরম সাদা বাড়নীট থেকে মাউণ্ট ভারননের 
আদল আসে । মানহাট্রানের ওলন্দাজ-খামারে সেরা যত কুঠি আছে, ক্যাপ্টেন 

রোজার মারশের এই বাড়ীট তার অন্যতম। আঁবাঁশ্য ওলন্দাজ মহল্লায় এমান 
ধাঁচের বাড়ীর অভাব নেই। ক্যাপ্টেন মারশ পাকা হিসেবী লোক। বিপ্লবের 
হাঙ্গামা হুজ্জোৎ এড়াবার জন্য ইংলণ্ডে পাড় 'দিয়েছেন। বিপ্লবের পাগলাম 
কেটে গেলে দেশে ফিরবেন। শ্রীমতী মাঁরশ আছেন ইয়োংকার্সে এক টোরণ 
বন্ধুর বাড়ীতে । ইয়াংকি হাঙ্গামার হরেকরকম আলোচনায় জমে ওঠে তাদের 
সান্ধ্য মজালস্ৃ। কর্তা-গাল্নর অনুপাস্থাতিতে ভাঁজনয়ান বাড়ীটি দখল 
করে নিয়েছেন। দৃশট কারণে বাড়টি পছন্দ হয়েছে তাঁর। কিংস ব্রিজের 
মাইল তিনেক দক্ষিণে খোদ শহর থেকে ন' মাইল উত্তরে এই বাড়ী মোটামুটি 
মাঝামাঝি জায়গায় অবাস্থত। সদরঘাঁঁটির উপয্ুন্ত স্থান। কিন্তু আসল যে 
কারণে বাড়শীট তাঁর মনে ধরেছে তা কেউ জানত না। হালেম নদীর কিনারে 
সবুজ ঘাসের গাঁলিচার পর এই মরিশ কুঠি যেন দ্বিতীয় ভারনন পাহাড়। এই 
সৌসাদশ্যই তাঁকে প্রলৃব্ধ করেছে। 
সদরঘাঁটিতে পেশছুতে অনেক রাত হ'ল। প্রায় তৃতীয় প্রহর। সেক্রেটারী 

রবার্ট হ্যরিশন তাঁর আসার প্রতীক্ষায় জেগে ছিল। তাকে দেখে খোসমেজার্জে 
বলে উঠলেন ভা্জানিয়ান £ কাল রাঁববার। ভালোই হ'ল। একটা দিন অন্ততঃ 
ছুটি পাওয়া যাবে। 

কিন্তু বিশ্রাম তো দূরের কথা, দম ফেলবার অবকাশ জুটল না। জামা- 
পোশাক ছাড়তে না ছাড়তেই হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে ছ:উতে একাট বার্তাবহ 
হাঁজর। হাঁপাতে হাঁপাতে লোকাট প্রধান সেনাপাঁতর সঙ্গে দেখা ক'রবার 
জন্য পাঁড়াপশীড় করতে লাগল। 

_তান শুতে গেছেন। হ্যাঁরশন বললে । কথাটা ভাজনিয়ানের 
কানে এল। 

_তাহ'লেও তিনি একবার উঠে এলেই ভালো হয়! 
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_ম্খ সামলে কথা কইবে বেয়াদপ কোথাকার! 
সশড়র মাথায় দাঁড়িয়ে ভার্জীনয়ান বললেনঃ ঠিক আছে হ্যারশন! আম 

আসৃছ। 

আঁটসাট '্রচেজ পরা প্রধান সেনাপাঁতর আস্থসার গা"খোলা চেহারার 

_ হাঁ, দি বলবে বলো! 
-লং দ্বীপ থেকে প্রায় চার পাঁচ হাজার ব্রিটিশ ওই দ্বীপের দিকে আসছে। 
_-কোন দ্বীপের দিকে 2 
_মনদ্রেশর। ঢোক ছিলে বলে বার্তাবহটি। 

কে পাঠিয়েছে তোমাকে ? 
_স্পেন্সার। 
জেনারেল বলো, বেয়াদপ কোথাকাব' 
-আজ্ঞে হাঁ, জেনারেল। _আবার ক কবে হাসল বার্তাবহাঁটি। 
রাগে গড়গড় করে বড় আদম? সিশড় বেয়ে দোতলায় উঠে কোটটা পরে 

ীনলেন। মনে মনে বল্লেন-_ মুখখানা চিনে রাখতে হবে। সযোগমত ভাল 
শিক্ষা দিয়ে দতে হবে বেয়াদপ পাজাীটাকে। কোন কথা না বলে হন হন 
করে ঘর থেকে বোৌরয়ে গেলেন প্রধান সেনাপাঁত। এক লাফে ঘোড়ায় চড়ে 
জোর কদমে ছুটলেন অন্ধকারের মধোে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই স্পেন্সারের 
শিবিরের আগ্নকুণ্ড দেখ। গেল। 

কোটের ফাঁকে প্রধান সেনাপাঁতিস খাল গা' দেখে ভূরু টান করে অলসভাবে 
টেনে টেনে বল্লে স্পেন্সারঃ সব চিক আছে। নদী বরাবব আম পাঁরখা 
কাবাব ব্যবস্থা করেছি। ওরা এখনও এ দ্বীপে রয়েছে। যে আয়োজন 
আমাদেব আছে তাতে আজ রান্রে কি কাল ওবা হানা দেবে বলে মনে হয় না। 
কোন চিতা করবেন না। সব ঠিকই আছে। 

ধশব মণ্থরে বড় আদমী মাঁরশ কুঠিতে ফিরলেন। তাঁর উত্তেজনার ভাব 
কেটে গেছে । গা" হাত পা' এখন কনকন করছে । আসন্ন ঝড়ের মুখে 
ভাঁডনযার মাঠ-ঘাটে চলবার সময়ও তান এমন পেশীর বেদনা অনুভব 
করতেন। 

পনে শুনলেন ব্যাপারটা কছুই নয়। অবতরণের মুখে ইংরেজদের বাধা 

দেবার জন্য স্পেন্সার কিছু বাছাইকরা কনেক(টিকাট সৈন্য পাঠিয়েছে। সোঁদন 
শনিবার সন্ধ্যায় তাবাই ইস্ট নদীর পার বরাবর মার্চ করে যাচ্ছিল পারঘাটার 
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দকে। কিন্তু পারঘাটা রক্ষার জন্য এদের পাঠিয়ে স্পেন্সার ভাল কাজ করেনি। 
কনেক(িকাটের সৈনিকেরা নিউইয়র্ক বা পেনাঁসলভানয়ার লোকজনের চাইতে 
সৌনক হিসাবে নিকৃষ্ট না হ'লেও এই 'ব্রগেডগুলোর দিকে তেমন নজর কেউ 
দেয়ান। ফলে হাজার ছয়েক সৌনকের মধ্যে চার হাজারের মত ইতিমধ্যেই 
সট্কে পড়েছে; বাকণ হাজার দুয়েক চরম অসন্তুষ্ট, ক্ষুত্ধ। ইস্ট নদীর পার 
বরাবর আঁকাবাঁকা সরু পথে মাইলের পর মাইল ঘুটঘুটে অন্ধকারে মার্চ করতে 
বাধ্য হয়ে তাদের মনোবল মোটেই বাড়োন বরং অসন্তোষ আরও বেড়েছে। 

কনেকটকাট্ দলের নেতা মেজর গ্রে নিজেও ক্ষৃব্ধ। যে পল্টনে বিশ 
ক 'ভ্রশের কোঠায় গণ্ডায় গন্ডায় লোক জেনারেল হচ্ছে, সেখানে চল্লিশের 

কাছাকাছ বয়সেও সে মেজরই রয়ে গেল! একি কম আপসোসের কথা ! 
মানহাট্রানের দক্ষিণ প্রান্তের মাইল চারেক উত্তরে একটি জায়গা আগলাবার 

জন্য এদের পাঠান হ'য়োছল। সেখানে পেশছে আদেশ দেওয়া হলঃ রোখো! 

ন্যাপস্যাক খুলে ফেলো। পাঁরখায় লোকজন মোতায়েন করো। পাঁরখা 
মানে এক ফুটের মত গভীর তাড়াহুড়া করে কাটা একটা গর্ত। আবার আদেশ 
দেওয়া হলঃ আরও খানিকটা গর্ত কেটে কাটা-মাঁট, গাছের গড় আর ডালপালা 
দিয়ে বুক-সমান পাঁরখা বানাও । গণুড় ডালপালা পেছনের বনেই আছে। 

কন্তু আদেশ পালনের তেমন চেষ্টা কেউ করল না। সোঁনকেরা সবাই 
যেমন শ্রান্ত তেমন ক্ষৃব্ধ। ভাবলে, এ এক-ফনট-গর্ত পাঁরখায় চলবে না 
এমন কিছুই ঘটবে না। ইতস্তত 'বাক্ষপ্তভাবে তারা হয় পারখার মধ্যে, না 
হয় সামনে কি পেছনে 'িংপাত হয়ে শুয়ে প'ড়ল। আঁধকাংশ সোনিকই 
ঘুমাল! কন্তু ফৌজদারদের কর্তব্যবোধ তখনও একেবারে লোপ পায়ান; 
তাই প্রহরী নিয়োগ করে তারা খানিকটা সতকর্দৃন্টি রাখবার ব্যবস্থা করল। 

প্রহরী মোতায়েন করলে কি হবে! ঘুটখুটে অন্ধকারে কিছুই মালুম 

হয় না। এমন ক হাতখানেক দূরে ইস্ট নদীর জল পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না 
এমান জমাট 'িিকষকালো অন্ধকার। কিন্ত এই মসীকৃষ্ণ অন্ধকারেও প্রহরী- 
দের 'সব ঠিক হ্যায়' ধান খাঁনকটা আশার সণ্টার করে। 

প্রহরীদের 'সব-ঠিক-হ্যায়' ধবাঁন ছাড়া ঘণ্টাখানেক কোন সাড়াশব্দ ছল 
না। তারপর সহসা একসঙ্গে কতকগুলো অপাচিত আওয়াজ শোনা গেল 

_ক্যাঁচ-কোঁচ, কড়-কড়, ছপাৎ-ছপৃ। থেকে থেকে কানে আসছে শব্দগুলো । 

একবার হচ্ছে-_থামছে-আবার শুরু হচ্ছে। এই আচমকা শব্দ কানে শুনে 
ঘুমন্ত ইয়াংকরা হক্চাকয়ে উঠল! 

৭৯ 



এই সময় শাল্নীদের “সব-ঠিক-হ্যায়' ধন যেন অন্ধকার নদাঁবক্ষ থেকে 
প্রীতিধবনিত হলঃ সব ঠিক নোঁহ হ্যায়! 

প্রীতিধৰনি শুনে শাল্মীরা থমকে দাঁড়াল। হকিলঃ হ্যালো! 
নদীবক্ষ থেকে বিদ্রুপের সুরে প্রাতিধান উঠলঃ হ্যালো! 
নদীতে কারা যেন রয়েছে। নিরুত্তেজ কণ্ঠে একটি প্রহরী বলে । 

ক্যাচীকোচ ছপাৎ ছপ্ আওয়াজের মধ্যে হাসির হাহ-হাহা শব্দ শোনা 
গেল। 

না, সব ঠিকই আছে। ছাড়া ছাড়া ভাবে বল্ল আর একটি শাল্লী। 
_কছুই ঠিক নেই, সব বেঠিক! 'িনকষকালো নদীবক্ষ থেকে জবাব এল । 

ক্যাপ্টেন এবং লেফটন্যান্টরা সলাপরামর্শে ব'সল। কয়েকজন পা টিপে 
সন্তর্পণে নদীর 'কনারে গেল। কালো জমাট অন্ধকারে কিছুই মালুম হ'ল না। 

_এক নৌকো বৃটিশ আসূছে। ক্যাপ্টেনদের একজন মেজরকে সংবাদ 
দল। 

-আমারও তাই মনে হয়। 

-ওদের দিকে গুলা চালাবো স্যর 2 
_কিসের জন্যঃ ওদের তো আর দেখতে পাচ্ছো না! 

_-তা' বটে! আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে সায় দিলে লেফটন্যান্টাট। তার- 
পর কতকটা আত্ম-সন্তুষ্টর ভাবে বল্লেঃ ওরাও দেখতে পাচ্ছে না আমাদের! 
_ধ্যেৎ যত সব--! যাও ঘুমোওগে। মেজর বল্প। 

ক্যাপ্টেন ফিরে এসে শুয়ে পড়ল। কিন্তু শান্তীরা যখন বুঝল, নদীবক্ষের, 
কণ্ঠস্বর ভৌতিক কিছু নয়, তখন ইয়াংধাক চুটকি ও রস-রঙ্গ করে বাকী রাত- 
টুকু গরম করে তুল্্ল। সারারাত চল্ল রস-রঙ্গের তরজা। 

ভোরের আলোয় অন্ধকারের অবগুণ্ঠন ক্রমে খুলে গেল। কুয়াশার 
ঢাক্না পাতলা হবার সঙ্গে সঙ্গে কনেক্টিকাটবাসীরা দেখলে যে দু'চারখানা 

ভাবে মাঝ-দারয়ায় নোঙর করে আছে। জাহাজ চারাটর এক পাশের কামান- 

শ্রেণীর মুখ তাদের দিকে উদ্যত, পাশে গোলন্দাজরাও প্রস্তুত। এই উদ্যত 

বোঝাই নৌকা । ইয়াংধীকরা তো তাজ্জব! এক একবার চোখ রগড়াচ্ছে আবার 
বিস্ময়-বিমূড় চোখে দেখছে। ইয়াংধীক ব্যূহে শংকিত উত্তেজনায় কথাবার্তা 
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শুরু হ'ল। তখনও যে সব সোনক ঘুমিয়ে ছিল ফৌজদাররা ছ্টাছটি করে 
তাদের জাগয়ে তুলল। 

কিন্তু কেউ গুলী ছংড়ছে না। চুপে চাপে কয়েক 'মানট কেটে গেল 
কুয়াশার বুক চিরে প্রভাতী কিরণ যুদ্ধ-জাহাজের মাস্তুলে নয়নাভরাম 

রোশনাই সূন্টি করল। তব কেউ গুলী ছড়ছে না। এ এক অদ্ভুত আঁব- 
স্বাস্য অসম্ভব কাল্পাঁনক অবস্থা,_এক অস্বাভাঁবক ভশীতপ্রদ অথচ বর্ণরাগ- 

রাঁঞ্জত ছাব। আতিকায় যুদ্ধজাহাজবহরের শত শত কামান অনল উদ্গীরণের 
জন্য মুখ হাঁ করে রয়েছে; পাশেই গোলন্দাজয়া কেউ বারুদ নিয়ে কেউ আঁ্ন- 
সংযোগের শলাহাতে প্রস্তুত। কোয়ার্টার ডেকে এবং সর্বোচ্চ ডেকের উপর 
দাঁড়য়ে ফৌজদাররা নিরুত্তেজ দৃম্টিতে আমোরকান সৈন্য-শ্রেণ দেখছে। 

নৌকা বোঝাই নৌ-সেনারাও প্রস্তৃত। কিন্তু যন্তের মত সবাই স্থির চুপচাপ 
সুশৃংখল। আগুনের মত টকটকে লাল ওদের ডীর্দর চেকনাই চোঁখ ধাঁধয়ে 
দিচ্ছে--কিরীচগুলো মনে হয় শূন্যে খাঁজ কাটছে। 

আমোঁরকানরা তখনও ভয়ে-বিস্ময়ে হাঁ করে দেখছে এই দশ্য। 
তারপর আচমৃকা বৃটিশ জাহাজের ডেকে বাঁশী বেজে উঠল। মনে হল 

এই শান্ত-স্নিগ্ধ প্রভাতে কতগুলো চড়ুই একসঙ্গে বুঁঝ 'কাঁচরামাচর জুড়ে 
দিয়েছে । বংশধবানর সঙ্গে সঙ্গে ঝপাঝপ্ নৌ-সেনা-বোঝাই নৌকার বৈঠা 
পড়তে লাগল। জাহাজ চারখানার পাশে সাজান বিরাট নৌকার বহর এগিয়ে 
আসছে পাড়ের ?দকে। 

ধেড়ে গলায় মেজর গ্রে চেশচয়ে ক আদেশ 'দিল। ইয়াংকদের গাদা 
বন্দুকে একটা ঘর্ষণের শব্দ হ'ল কিন্তু গুলীর আওয়াজ শোনা গেল না। 

কেন না একজন বৃটিশ ফৌজদার ঠিক সেই মুহূর্তে নীরব ইংাগতে তার হাত- 
খানা নামাল এবং সধ্গে সঙ্গে উড়ন্ত-আগ্নগোলকের বিকট শব্দ ও ধোঁয়ার 
কুণ্ডলীতে দুনিয়ার বুকে এক বিভীষকাময় নরক সৃস্টি হল। মুহ্হু 
যুগপৎ কামান গজনে জাহাজ চারখানা এক লহমায় যেন মৃত্যুবষাঁ ধৰংসকুণ্ডে 

পাঁরণত হল। এদের 'মালত অনলবর্ষণে ষে কোন জাহাজ নদীবক্ষ থেকে 
নিশ্চহ হয়ে যায়। আঁবশ্রান্ত সেই অর্বনাশা আগুন ছুটে আসছে আমে- 
'রকান ব্যহের 'দকে ধৰংস ও মৃত্যুর তান্ডব সৃষ্টির জন্য। 

একটু পরেই রণতরী চারখাঁন কনেকাঁটকাটবাসীদের চোখের অন্তরালে 
অদৃশ্য হ'ল। নদীবক্ষে সৃষ্টি হল নিরম্র ধোঁয়ার পাক-খাওয়া প্রাচীর। মাঝে 

মাঝে ধৃম্রজালের বুক চিরে ছুটছে উড়ন্ত আগুনের সর্পিল ফিতা । ইয়াধাকরা 
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বন্দুক ভুলে তাক করবার চেম্টা ক'রল। সঙ্গে সঙ্গে কামানের গোলার 

ঝাপ্টায় হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল বন্দুক। উঠে দাঁড়াবার চেঙ্টা 
করল; কিন্তু গোলার আঘাতে টুকরো টুকরো হ'য়ে ছিড়ে গেল। তখন 
চেপচয়ে ডাকৃল বন্ধৃূদের; 1কল্তু দেখলে, ছিন্নমুন্ড বিকলাঙ্গ সাথীরা মাটিতে 
পড়ে আছে মহাঘুমে। 

তবু তারা উঠে দাঁড়াল, মরল কিন্তু ছন্রভঙগ হল না। কিন্তু যেই দেখা 
গেল ইংরেজ নৌসেনার নৌকা ধূম্রজাল থেকে বোরয়ে এসেছে, লাল ডীর্দ 
ঝুপঝাপ্ জলের মধ্যে লাঁফয়ে পড়ে সার বেধে যন্তের মত নিখত ভাবে 
এগিয়ে আসছে পাড়ের দিকে-_অমনিই শুরু হল পলায়ন। পাঁরখা থেকে 
লাফিয়ে উঠে দৌড় দিল বনের 'দিকে। লাল-ার্দয়ালা নৌসেনার মাথার উপর 
দিয়ে তবুও কামানের গোলা ধাওয়া করছে কনেকৃটিকাটের নাবালক ও 
তরুণদের । 

পর একটু হাঁফ ছাড়ল ইয়াংকিরা। প্রাণের ভয় তখন কিছুটা কেটেছে। 
কামানের গোলা আর এতদূর ধাওয়া করছে না। সামনে সবুজ ক্ষেত প্রভাত 
আলোয় স্নান ক'রে ঝলমল করছে। দূরে দেখলে একদল সোনক ক্ষেতের মধ্য 
দিয়ে গা" ঘেষে ঘেষে মার্চ ক'রে আসছে। 'নশ্চয় তাদের দলের লোক! 

খোদ নিউইয়র্ক শহরে আর কাদের সোনিক থাকতে পারে? ফধাঁপয়ে কেদে 
সাদর অভ্র্থনার জন্য ছুটে গেল কনেকাাঁটকাটের ভগ্ার্ত সোনকেরা। 

খাঁনকটা এঁগয়েই থম্কে দাঁড়াল। আগুয়ান সৌনকদের গায়ে সবজে 
উীর্দ কেন? কে একজন পেছন থেকে চেপচয়ে উঠ্ল-_-ওরা হেোসিয়ান্!' 

আবার পলায়নের জন্য হুড়াহাঁড় পড়ে গেল। যে যোদকে পারে 
বেপরোয়া হয়ে দৌড় দিল। সামনে জার্মান পেছনে ইংরাজ নৌসেনা! 

রণতরীর আতকায় কামানগুলো এখন আর গর্জে উঠছে না। রণক্ষেত্রে 
'একটা অদ্ভূত থমথমে স্তব্ধতা দেখা দিল। মাঝে মাঝে শুধু শৈলযকট; 
কক্শ কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছেঃ ইয়ংক! ইয়ংীক! ইয়ংঁক! 

হনো হ'য়ে ছুটছে ইয়াক সেনা প্রাণপণে । তবু তাদের প্রায়-বেহস 

অবস্থার মধ্যেও নিজেদের আর্তচনৎকারের ফাঁকে ফাঁকে কাণে আসছে এক 
ভয়াল হুংকার ঃ ইয়ংকি! ইয়ংক! ইয়ংক! 

খোদ নিউইয়র্ক শহর গড়ে উঠেছিল মানহাট্রান দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে। 
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ইণ্ডিয়ানদের রুখবার জন্য ওলন্দাজ ওপাঁনবোশকেরা কাঠের বেড়া দিয়ে যত- 
টুকু স্থান ঘিরোছিলেন, এখন সেই প্রাচীরের ওধারেও নতুন বাঁষ্ত গড়ে উঠেছে । 
তব্য তখনকার 'নিউইয়ক্কে শহর না বলে জনপদ বলাই ভাল। প্রাচীরের 
ওধারের রাস্তাঁটকে তখনই লোকে ওয়াল স্ট্রীট বলে ডাকত। খোদ শহরাঁট 
আঁকাবাঁকা সরুূপথে ভরাঁতি। রাস্তার দু'ধারে ওলন্দাজদের খাড়া চালের লাল- 
ইটের বাড়ী । অন্যান্য মধ্য-অতলান্তিক উপকূলের উপাঁনবেশের মত এখান- 
কার ঘরবাড়+ও হালে জাঁজয়ান কায়দায় তৈরী হতে শুরু করেছে। ছোট 
ঝর্ঝরে স্মন্দর শহর নিউইয়র্ক। মানহাট্রান দ্বীপের বিস্তীর্ণ সবূজ ক্ষেত 
এবং পাহাঁড়য়া বনভূমির সম্পদ-সম্বৃদ্ধ তার পশ্চাদভূমি। 

ওয়াশিংটনের পাঁরকল্পনা অনুসারে প্রবীণ ইন্্রায়েল পুটনামকে দেওয়া 
হয়েছে মূল শহর রক্ষার ভার। প্রধানতঃ 'নউ জার্স ও পেনাঁসলভানিয়ার 

হাজার পাঁচেক সৌনক আছে তার অধীনে । জার্স ও পেনাঁসলভানয়ার এই 
সোনিকেরা নয়া-ইংলগ্ডের ইয়াংীকদের চাইতে লড়াইয়ের ময়দানে খাঁনকটা বেশ 
কৃতিত্ব দোখয়েছে, তাই মাসাচুসেট্স্, কনেক্টিকাট্ ও রোড্ দ্বীপের সৈনিক- 
দের এরা বেশ ঘৃণা ক'রত। তা ছাড়া, মধ্য-দেশের সৌনকদের আর ইয়াংকিদের 
আলাদা রাখা নীতি 'হসাবেও সমণচীন। কেননা দ'দলের দেখা সাক্ষাৎ হ'লে 
নির্ঘাত দাঙ্গাহাঙ্গামা হবে। 

এই পাঁচ হাজার গণসেনা শহরের বাইরে ছাউনী ফেলেছে । আঁধকাংশই 
রয়েছে শহরের উত্তর প্রান্তে এবং উভয় দিকের নদীর পাড়ে। শাঁনবার 

বিকেলেই পুটনাম মোহানার দিকে বৃটিশ জাহাজের চলাফেরা লক্ষ্য করে- 
ছিলেন। রান্রর অন্ধকারে উভয় পাশ্বের নদীতে কয়েকটা শব্দ শুনে তানি 
বুঝতে পারেন যে, দুই একখানা আতিকাঘ় জাহাজ নিশ্চয় নদীর উজানে 'নয়ে 
আসা হচ্ছে। কন্তু হালেম থেকে ফিরে এসে তরুণ বার্ তাকে ভরসা 'দয়ে 
জানায় যে, স্পেন্সার গোটা ইস্ট নদীতীর বরাবর পাঁরখা কেটে রেখেছে এবং 
প্রহরীরা হাডসন নদীর মুখোমুঁখ মানহাট্রান দ্বীপের উপকূলে টহল "দিয়ে 
বেড়াচ্ছে। খানিকটা আশ্বস্ত হ'য়ে পুটনাম শুতে গেলেন; ?কন্তু তেমন ভাল 
ঘুম হ'ল না। তব বৃটিশ কামানের বজ্জু-ীনর্ঘোষে ঘুম না ভাঙা পযন্ত তান 
শুয়েই ছিলেন। 

চাঁড়য়ে ছ্টে বোৌরয়ে এলেন পুটনাম। বাইরে এসে দেখেন, তার পেনাঁসল- 
ভানয়া ও নিউ জাঁর্ঁর লোকজনের মধ্যে ইতিমধ্যেই সোরগোল বেধে গেছে। 
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কামানের শব্দে তাঁব্ থেকে ছুটে বোরয়ে ভয়ে জড়সড় গিরাগাঁটির মত তারা 
শহরের সরু পথ ও জংলা আঁলগাঁলতে জটলা ক'রছে। 

সারারাত চোখ বুজতে পারোন' আরন্ বার্। এ দুঃসংবাদ তার কানেও 
পেপছেছে। পুটনামের সদরঘাঁটির সামনে ক্লান্ত বাহনটির পিঠে কোলকু'জো 
হয়ে বসে সে যা-শুনেছে বদ্ধকে জানাল। 

--ওরা নেমেছে। 
শুধু ব্রিটিশরা ? 
_না, জার্মানরাও নেমেছে । দ্বীপের দুই প্রান্তেই নেমেছে। 
--আন্দাজ বত জন হবে 2 
-ব'ল্তে শাঁর না। শুকনো গলায় বার বলেঃ কি করে বলবো কত 

জন নেমেছে? তা কয়েক হাজার হবে 'নশ্চয়! 

বদ্ধ পুটনাম 'চিন্তিতভাবে মাথা নাড়লেন। কোমরে ঝূলান তরবারির 
উপরে রাখা হাতখানা থর থর করে কাঁপাঁছল।_-কিছুতেই ওরা অবতরণ করতে 
পারে না। জোর 'দয়ে বল্লেন বন্ধ। 

_আমি বলছ কয়েক হাজার অবতরণ করেছে। 
_-যাঁদ সাঁত্যই করে থাকে তাহ'লে জেনো, আমরা ইস্দুরের মত খাঁচায় ধরা 

পড়েছি। 
চমকে উঠল বালকাঁট। উত্তেজনায় তার দেহ বে'কে উঠল। 

-আবার পলায়ন--! 
_এখুনি! একদণ্ডও বিলম্ব করা উচিত হবে না। শুনছেন না, 

ছ্বীপের দুই দিকেই ওরা নেমেছে! 
_শুনোছি! বাঁধ-বাঁধ ভাবে বলেন পুটনাম। 
-আঁম বলাঁছ এখুনি ভেগে পাঁড়! 
_যাঁদ জেনারেলের সঙ্গে মিলিত হতে পার্তাম! - ছাড়াছাড়াভাবে বল্লেন 

পুটনাম। 
-কন্তু মাঝখানে দুশমন রয়েছে যে! মনাতির সরে বলে বার্। 

-আপনি বুঝতে পারছেন না যে দ্বীপের দুই দিকেই তারা আছে। যাঁদ 
ওদের দুই পাশের সৈন্দল এক হ'তে পারে তাহ'লে নদীতে ঝাঁপয়ে পড়া 
ছাড়া আমাদের গত্যন্তর থাকবে না। 

বৃদ্ধ জেনারেল কোন কথা বলেন না, শুধু চিন্তিতভাবে বার বার মাথা 
নাড়তে লাগলেন। 
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সেদিনকার পলায়নের মর্মান্তিক দৃশ্য বারের মনে এমন গভশর রেখাপাত 
করেছিল যে, বহাঁদন পর্যন্ত কেউ যাঁদ ব'লত, পশ্চাদপসরণ সহজ, তার প্রাত 
নীরব ঘৃণায় বারের মন 'বাদ্বন্ট হয়ে উঠত। সে জানত যে এঁগয়ে যাওয়া 
সহজ। মর্মান্তিক আঁভজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সে উপলাব্ধ করেছে, কোন লোক 
যখন পশ্চাদপসরণ করে তখন সে মৃত্যুর ঈদকে এঁগয়ে যায়। মৃত্যুবরণ করা 
তত সহজ কাজ নয়! 
সেদিনকার ঘটনাও অত সহজ ছল না। প্রভাতী সূর্যের উত্তাপে 

হৈমান্তক বাতাসের সমস্ত স্পন্দন যেন শষে স্তব্ধ হয়ে গেছে। মানহাট্রানের 
পাকা ফসলের ক্ষেতে লম্বা গমের ডাঁটাগুলো স্থির অচণ্চল। শহরের ভদ্রজন 
দরজা-জানালা খুলে দেখলেন যে মহাদেশীয় গণসেনার উত্তরমুখো স্রোত বয়ে 
চলেছে আলাগাঁল 'দয়ে। দাবানলের মত ইংরেজ ফৌজের অবতরণের সংবাদ 
রটে গেল। রটনার সঙ্গে সঙ্গেই পেনাসলভানিয়া ও নিউ জার্সর লোকজন 
ছাড়া আর সবাইর মধ্যে পলায়নের তাড়াহুড়া পড়ে গেল। কেবল এরাই 'মানিট 

কয়েক তব্য কিছুটা আত্মস্থ ছিল। তারপর তারাও উত্তর মুখো এগুতে শুরু 

করল। হাঁটা ক্রমে দৌড়ে পাঁরণত হা'ল। শহর পোরয়ে যেতে বিলম্ব হল 
না; তারপর পাঁচ হাজার সৈন্য হন্যে হয়ে ছুটল উত্তরমুখো। 

সৈনিকদের দিশেহারা দৌড়ে সেনানীরা অ্নক 'পছনে পড়ে গেলেন। সরু 
আঁলগালতে ভীড় ঠেলাঠোঁল ক'রে কোয়েলের ঝাঁকের মত তারা ছাড়য়ে পড়ল 
মাঠের মধ্যে। ঝোঁপিঝাড় ভেঙে ছুটতে ছুটতৈ কেউ কেউ দিশেহারা হয়ে 
বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। যেদিকে তাকাবে দেখবে বৃটিশের ফাঁদ এড়াবার 
জন্য ভয়ে দিশেহারা আমেরিকান সৈন্য হন্যে হয়ে ছুটে পালাচ্ছে। আড়াআড়ি- 
ভাবে দ্বীপাঁটর সব্ন্র এই মর্মান্তিক দৃশ্য। 

নেহাৎ অভাশবশত পলায়নের সময় কিছু সৌনকের হাতে বন্দুকটা ছিল। 
কেউ কেউ ছংড়ে ফেলে দিয়ে ভার লাঘব করেছে । বে-দিশা হয়ে কেউ বা 
সঙ্গীদের লক্ষ্য করেই গুলী ছংড়ে ব'সল। নিজেদের কীরিচের খোঁচায় কারও 
কারও প্রাণ গেল। ফোৌজদারদের মধ্যে যারা এই ছন্রগ্গ অবস্থা রোধ ক'রবার 
চেম্টা করেছিল, সৈনিকদের গুলনীতে তাদের কারও কারও প্রাণ হারাতে হল । 

আধকাংশ সোনকই ছুটতে ছঃট্তে ক্লমে পশ্চিম দিকে বাঁক ঘুরাছল 
বামংডেল রোড্ থেকে িংসাব্রজ যাবার ধূলো বাল ভর্াতি পথের 'দিকে। 
বাকী আর সবাই বাঁকল পৃবমূখো। ক্লান্তিতে আধমরা হয়ে হোঁচট খেয়ে 
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নয়াইংলন্ডের সৈন্যদলের সঙ্গে মিলত হ'ল। কিন্তু সেখানে ইয়াংকি, 
পেনাঁসলভানিয়া ও জার্সর ভয়ার্ত জনতা হেসিয়ানদের কীরিচের মুখে এক 
মর্মান্তিক বিভশীষকার সম্মখীন হ'ল। অন্ধের মত টল্্তে টলতে শুকনো 
জিভে অস্ফুট কাকুতি জানয়ে ভয়ার্ত শিশুর মত তারা যে যে-ভাবে পারে 
প্রাণ বাঁচাবার চেম্টা করতে লাগল । কিন্তু জার্মান ভাড়াটে ফোজ অকাম্পত 

দঢ়হস্তে তাদের খতম করে চল্ল। কারচের খোঁচায় এক একজনকে খতম 

করছে আর ককশ ইয়ধাঁক-ইয়ধীক-রবে তাড়া করে এই নাবালকদের ঠেলে নিয়ে 
যাচ্ছে লাল-ডীর্দয়ালা রাজকীয় নৌ-সেনার সুসংবদ্ধ ব্যহের 'দিকে। 

হেনরী নক্স পুটনামের সঙ্গেই ছিল। বাকী যে কট কামান অবশিষ্ট 
ছিল পরমযত্ণে সে-কাঁট শহরের "বাভন্ন এলাকায় সাঁজয়ে রেখোঁছল নক্স॥ 
কয়েকাট রাখাল মোহানার দিকে মুখ উপচয়ে। কয়েকাঁট ছিল তার ডাইনে- 
বাঁয়ে। সামান্য পেছনে উপ্চু একটা মণ্টের পর কয়েকটি রাখল মুখ নীচু করে! 
বাকী আর কট সাঁজয়ে রেখেছিল হাঁকডাকের জন্য হাড্সন্ ও ইস্ট নদীর 
মূখে । কিন্তু নক্সের এই সবিন্যস্ত আয়োজন আসলে অর্থহন। কারণ 
আতিকায় বৃটিশ রণতরী ঘায়েল করতে পারে এমন একটি কামানও তার ছিল 
না। ইংরেজদের আতকায় কামানের তুলনায় তার কামান খেলনার মত। 
নক্সের চার বা ছয় পাউণ্ডার কামান দিয়ে বড়জোর দুড়ুম-দাড়ম দ:'চারটে 
আওয়াজ করা যায়দু'চার ঝলক আগুন উগড়ান যায়। বৃটিশ কামানের 
কানফাটা তোপধৰাঁন ভেদ করে কোনকালেই এর আওয়াজ শোনা যাবে না। 
আধমণ খানেক গোলা ছংড়বার মত কামান অবশ্য তারও ছিল; কিন্তু এখন তা, 
ব্রকাঁলনের মাটির তলায়। নিজের হাতে পধতে রেখে এসেছে। 

ব্লুকাঁলনের ক্ষাতির পর অবশন্ট কামান কট আগলে ব'সে থাকার নেশা 
যেন নক্সকে পেয়ে বসেছে । তরুণ এই যুবকাঁট, যাকে অন্য যুবকেরা কর্নেল 
বলে ডাকতো, ছিল জন্ম-সংগ্রাহক। একসময় সে খাঁনজদ্রব্যসংগ্রহ ক'রত, 
তারপর করত' লতাপাতা, তারপর পোকা-মাকড়, তারপর বই, আর এখন মজুত 

ক'রছে কামান। গোলন্দাজ বাহননর প্রাতাট কামান তার চেনা। কানাডার 
সীমান্ত থেকে কয়েকটি কামান নিয়ে আসবার জন্য বরফ-ঢাকা বন-জঙ্গলের 

মধ্য দিয়ে শত শত মাইল সে হেখটেছে। নিজ হাতে সে জলের মধ্য থেকে 
কামান তুলেছে,-পাহাড় থেকে নীচে নাময়েছে। নিজ হাতে মেজে-ঘসে 
কামান পালিশ করেছে; আবার নিজেই কামান-টানা গাড়ীর নক্সা তৈরী করেছে 
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নরহত্যার কোন আগ্রহই তার ছিল না। বহু পূর্বেই সে ভেবে স্থির করেছে 
বে, সে ন্যায়ের পক্ষে। তারপর ও সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা ছেড়ে 'দয়েছে। কি 
করে আরও কামান জোগাড় করা যাবে এখন 'তাই তার একমাত্র ভাবনা । 

হ'লেও তাঁর প্রাতি তার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, তার চরম একনিম্ঠা এবং 'নঃস্বার্থপরতার 
দরুণ এই ছাঁব্বিশ বছরের যুূবকটিকে বয়সের চাইতে অনেক বুড়ো দেখাত। 
তাছাড়া তার নাদুস-নুদুস হোঁংকা চেহারা এবং ছলা-কলায় অনাভজ্ঞ অকপট 
সরল আচরণের জন্য অধীনস্থ লোকজনও ভালবাসত তাকে । 

আজকের এই রাববারের ভোরবেলা বৃটিশ তোপধবৰনিতে দ্বীপবাসীরা 
যখন ঘুম থেকে আঁতিকে উঠ্ল, সবাই যখন হন্যে হয়ে দৌড়াচ্ছে উত্তরমুখো, 
নক তখন তাদের বিপরীত 'দিকে চল্ল তার কামানের কাছে। তাড়াহড়া না করে 
বিষপ্ন গম্ভীর মূখে চলেছে সে। কাউকে তার সঙ্গে আসবার আদেশ দিলে 
না। কামানের কাছে কাছে থাকবার আগ্রহ এবং পালাবার আনচ্ছা ছাড়া অপর 
কোন চিন্তা, কোন পরিকল্পনাই তার মগজে ছিল না। 

গোলন্দাজ সৌনকেরা কামানের পাশেই মোতায়েন ছল। তারা 'কন্তু 
পালাবার উৎকণ্ঠা গোপন করল না। দৃচারজন সরে পড়বার জন্য পা' বাঁড়য়ে 
দিল; কিন্তু কর্নেলকে বমর্ষভাবে একটা কামানের পাশে দাঁড়য়ে থাকতে 
দেখে তারা প্রাতিনিবৃন্ত হ'ল। কোন নাবালক সহসা পিতৃ-মাতৃহশন অনাথ 
হয়ে পড়লে তার যেমন অবস্থা হয়, নক্সের অবস্থাও অনেকটা সেই ধরণের । 
সে জানত যে অপেক্ষা করা অর্থহীন; তবু সে অপেক্ষা করাঁছল। 
গোলন্দাজরা থেমে একদৃস্টে তার 1দকে চেয়ে রইল। খাঁনক পরে কয়েকজন 
স্বস্থানে ফিরে গেল, তারপর দেখাদেখি আর সকলেও ফিরল। তখন ক্যাপ্টেন 
মিলার নামে একজন বলেঃ গোটা পল্ঠন পালাতে শুরু করেছে কর্নেল। 

-জাঁন। সুগ্তোথতের মত নক্স জবাব 'দিল। 
-এখানে আমরা এখন আর ক করতে পার? 

_কামানগুলো এখনও রয়েছে যে! নক্স বল্লে। তার মনে হল যে কামান- 
গুলো যাঁদ এখানে ফেলে যাওয়া হয় তাহলে কোন সময়েই করবার মত কছ 
থাকবে না। 
-এখানে থাকা নিরর৫থক সার! ক্যাপ্টেন আবার জানাল। 
_ তোমাদের কাউকেই থাকৃতে হবে না। ঘাড়-ঝাঁকাঁন 'দিয়ে নক্স বলে। 
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_দোহাই কর্নেল, এখানে থেকে কামান শুদ্ধ ইংরেজদের হাতে ধরা পড়ে 
'ক লাভ হবে বলুন! ক্যাপ্টেন জোর 'দিয়ে বল্লে। 

_বলছি তো তোমাদের, কাউকেই থাকতে হবে না এখানে । নক্স আবার 
বলে। 

--কিন্তু কনেলি, ওই বেজম্মারা পাঁলয়েছে বলে...... 
_ হাঁ, অনেকেই পাঁলয়েছে। ক্ষুব্ধ রোষে শেষের কথা দুটো টেনে টেনে 

বল্লে নক । 
গোলন্দাজরা হেপ্ট মাথায় এখানে ওখানে দাঁড়য়ে রইল মাঁটির দিকে চেয়ে; 

শকন্তু কেউ পালাবার চেষ্টা করল না। বছর পনেরোর একটি বালক ফ:ঁপিয়ে 
কাদীছল। উত্তর দিক থেকে পলায়নপব পস্টনের সোরগোল শোনা যাচ্ছে। 

আর তার সঙ্গে আছে বৃঁটশ তোপধবানর বাতাস-কাঁপানো গুড়ুম-গুড়ম শব্দ । 
[মিনিট কয়েক কারও মুখে কথা ফুটল না। অবশেষে বছর সতেরো 

বয়সের একাঁট '্লিমাথ্ বালক, পদমর্ধাদায় লেফটন্যান্ট, এাগয়ে এসে প্রসন্ন- 

ভাবে বলেঃ দোহাই কনেল, সবাইকেই যাঁদ মরতে হয় তাহলে এই নচ্ছার 
জায়গায় মরতে যাচ্ছি কেন? এখান থেকে মাইল কয়েক উত্তরে সন্দর একটি 

ছোট্র পাহাড় আছে। সেখানে কামানগুলো নিয়ে গেলে আমরা খাঁনকটা 
লড়তেও পারি। তাছাড়া সেখানে গাছের ছায়াও আছে! সাগ্রহে জানাল 
ছেলোটি। | 

বাবাঃ! যে বিচ্ছিরি গরম! কে আর একজন বলে উঠল। 

পল্টনের আর সবাই যখন ভেগেছে সেই সময় প্রাতরোধের এরকম আজ- 
গযব প্রস্তাব শুনে কতকটা শংকায়, কতকটা উত্তেজনায় গোলন্দাজরা হেসে 
উঠল। 

_কোন পাহাড়ের কথা ব'লছো১ নক্স জোর 'দয়ে জিজ্ঞাসা করল। 
ওটাকে তো লোকে বাংকার পাহাড় বলেই ডাকে। 

গোলন্দাজদের প্রসম্নভাবটা নক্স লক্ষ্য করল। ভাল লক্ষণ বল্তে হবে। 
একাঁট মাত্র লড়াইতে এই জগাখিচড় পল্টনের জিত হয়েছে। সে লড়াইও 

হয়োছল আর একটি বাংকার পাহাড়ে । নক্স খানিকটা চাঙা হয়ে উঠল । গাড়ীতে 
গোলাবারুদ বোঝাই ক'রবার আদেশ দিয়ে সে ঘোড়ার খোঁজে লোক পাঠাল। 
খঃজে পেতে তিনাঁট বুড়ো টাট্র2 ঘোড়া পাওয়া গেল। িনাঁট আট-পাউন্ডার 
কামানের সঙ্গে ঘোড়া তিনটি জুড়ে দেওয়া হ'ল। বাকী কামান ও গোলা-, 
বারুদের গাড়ব গোলন্দাজরা নিজেরাই টেনে নিয়ে চল্ল। খানিকটা পরে 
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আমেরিকান পল্টনের ফেলে-যাওয়া গাঁটীর, মরচেধরা কীরচ ও পুরানো 
বন্দুক ছড়ান রাস্তা 'দয়ে এগিয়ে চল্ল পাঁচামশাল 'মাছিলাট। 

বৃটিশদের স্বাগত জানাবার জন্য শহরবাসী ইতিমধ্যেই উদ্যোগ আয়োজন 
শুরু করে দিয়েছে। মহাদেশীয় পল্টন চলে যাওয়ায় তারা আপদ গেল বলে 
স্বাস্তর নিঃশ্বাস ফেলেছে । রাস্তার দুইপাশে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়য়ে 
মল্থর-গাঁতি কামানের মিছিল দেখে দাঁত বার করে হাসছে । ছেলের দল 

মিছিলের পিছ নিয়ে কলরব করে বলছে ঃ ওরে, আর একটা ঘোড়া নিয়ে আয় 
রে" ঘোড়া নিষ্বে আয়! ডজন ডজন রউচঙ মাখা রূপসীর জাঁবকা খতম 

হয়েছে পল্টন শহর ছেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে । গোলন্দাজ 'মাছিলাঁট দেখে 
অশ্লীল অশ্রাব্য ভাষায় গলা ছেড়ে তারা গাল পাড়তে লাগল। ডাইনে-বাঁয়ে 
কোনাদকেই চোখ ফেরাচ্ছে না নক্স, আপন মনে কামানের চাকা ঠেলে যাচ্ছে। 
কপাল থেকে টুপ্টুপ্ করে গাঁড়য়ে পড়ছে ঘাম। 

ঘামে-ভেজা 'মাছলাট বাংকার পাহাড়ে পেশছে দেখে, স্থানাট ইীতিপূবেই 
দখল হয়ে আছে। গোমরা-মুখো ভারিকি চেহারার মানুষ, জেনারেল 1সাঁলমান 

তাব রোজমেণ্টের বেশীর ভাগ সৌনক একজোটে রেখে এই পাহাড়ে সাঁরয়ে 
নিয়ে এসেছেন। কতকটা ভঁত, কতকটা তেরিয়াভাবে তারা শুয়ে আছে বন্দুক 
মাথায় দিয়ে। ন্রাসের প্রথন ধাব্ধা কেটে যাওয়ায় এখন তারা এমন চটে আছে 
যে, খুন করতেও হয়ত িছপাও হবে না। 

-এখন কি করবেন চিক করেছেনঃ নিজের চোখকে বিশ্বাস ক'রতে না 
পেরে নক্স জিজ্ঞাসা করল। 

_গলদাঁচিংড় শালারা আসূক এখানে! তখন দোঁখয়ে দেবো কি করতে 

হবে। খেশকয়ে উঠল 'সাঁলমান। 
নক্স নীরবে মাথা নাড়ল। লোকটাকে সে ভালমত চিনৃত না; তা'ছাড়া 

কোনকালেই সে সালমানের প্রাত কোন টান অনুভব করোন। তব আজ 
তারা দুজনে একসাথ হয়েছে। উভয়েরই এক চন্তা। বিষপ্লভাব কেটে গিয়ে 
নক্সের মনে এখন শংকা ও উত্তেজনার যোগাযোগে এক দোআঁশলা ভাব জেগে 
উত্ভছে। পুটনামের পল্টন উধাও হয়ে গেছে। সূর্ধ-স্নাত পাহাড়ের মাথা 
থেকে একাট শীর্ণ নদী এবং সাদা শাল্ত একাট খামার ছাড়া আর কিছুই চোখে 

পড়ছে না। নক্স জানত, সব খতম হয়ে গেছে। ন্লাস ও ছরুভঙ্গ পলায়নের 
এদো ডোবার অতলে তাঁলয়ে গেছে তাদের বিপ্লব । নিউইয়কের বারবাঁনতারা 
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হয়ত মাস কয়েক ঠাট্রা-তামাসা ক'রবে, হয়ত কুৎসা রটনা করবে । তারপর 
তারাও ভুলে যাবে। কিন্ত সে কিছুতেই ফাঁসির দাঁড় গলায় পরবে না, কিম্বা 

জেলে পচে মরবে না। বীরত্বের মথ্য-কাহনী শুনিয়ে সুদুর কোন জনপদে 
বাঁক জাঁবনটা কাটিয়ে দতেও সে প্রস্তুত নয়। সে লড়বে- প্রয়োজন হয় ' 
মরবে । প্রাণ মন দিয়ে যে আদর্শকে সে জীবনের একমান্র লক্ষ্য বলে বরণ করে 
শনয়েছে, যার জন্য সে লড়াই করতে এসেছে, সেই আদরের জন্য সে এখানে 
প্রাণ বিসজজন দেবে। 

-দুই এবং পাঁচ নম্বর বাটার পাহাড়ের মাথায় সাজাও। হেকে আদেশ 

[দল নক্স।-তোপ দাগবার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকো। এক, তন আর চার 
নম্বর ব্যাটারি দুই আর পাঁচ নম্বরের ডাইনে-বাঁয়ে সাজিয়ে রাখো । 

নক্সের আদেশে সালমানের লোকজনের মধোও খাঁনকটা উৎসাহের ভাব 
দেখা দল। ছুটে এতো তারাও কামানগুলো পাহাড়ের উপর ঠেলে তুলবার 
জন্য সাহায্য করতে চাগল। নকঝের হাত ধরে সালিমান নীরবে মাথা নেড়ে তার 
তারফ ক'রতে লাগল। একটু পরেই ভয় ও নৈরাশ্য ভুলে সৌনিকেরা উত্তে- 
জনা ও কাজকর্মে এমন বাসঙ হয়ে পড়ল যে, একজন ঘোড়সওয়ার জোর কদমে 

তাদের দিকে ছুটে আসছে বু সোঁদকে ফিরে ভাকাবার মত খেয়াল কালও 

[ছল না। 

উস্কো-খস্কো পাগলাটে চেহারায় বার এসে হ।জর হল। ক্লান্তিতে গলা 
শুঁকয়ে কাঠ হয়ে গেছে। একটি গোলন্দাজ জলখাবার জন্য একটা মগ এগয়ে 
গা দেওয়া পষ*ও বেচারী শুধু গাঁ গা করাছিল। থুক করে গুখ থেকে খাঁনকট। 
ধলোবাল ফেলে দু'একটা ঢোক [গলে রূদ্ধভানে সে সালমানকে 1জজ্ঞাসা 

করলঃ এ সব ক হচ্ছে জেনারেল £ 
_ দেখতেই পাচ্ছো । আমরা পালাইনি। 
- হায় ভগবান! সে তো দেখাছ। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বাটিশরা টে 

আপনাদের [ঘরে ফেলবে সে খোজ বাখেন ? 
দ১ভাবে ঠোটে-ঠোঁট চেপে মাথা নাড়ল সালমান । 

- হায় ভগবান! কি বলবো! আপাঁন, আপাঁন কি আত্মহত্যা করতে 
চান2 ভীরুর মত না পালাবার হিম্মৎ যে রোজমেন্টট দোঁখয়েছে তাকে 
এমানভাবে ডুবিয়ে দিতে চান? এই করেই কি আমরা আজাদী পাবো? না, 

এই ভাবে বগ্লব হবে? 
--ঢের ঢের হটোছি আমরা । 

৮, 



টের ঢের হটেছি, ঢের ঢের হটোছ! হাঁদার মত এখানে বসে বসে বারবার 
এককথা শোনাচ্ছেন-টঢের ঢের হডোছ! ঢের ঢের হটোছ! 

_খুব হয়েছে মেজর! ভোমার মুখ থেকে এসব কথা শুনতে আম রাজন 

নই। 
_একশো নার বলবো। যেঙাবে খুশী বলবো! 

নিশ্চয় না! বিশ বছণের এক'প ফাঁজল ছোকরার পাকামো শুনতে 

»াঁম প্রস্তুত নই। 
_ানম্চয় শুনতে হবে! বান্ প্রা চাকার করে উঠল। বিশ বছরের 

হল ভান যাই হই, আঁনও মানুহ! বুঝবার মত... 
_বার্। গঞ্জে উঠন নক্স। 

দপ্ বরে ছেলোটব উত্তেদনা নিভে গেল। ঘোড়ার 'পচ্ঠে বসে তখন 

শ-ধদ ক।পাঁছল আর ঘামাঁছল। একটু পরে ক্ষুব্ধ চাপা গলায় বলে £ ঠিক আছে 
হার! আম দু৫াখিত। ঠিক কথাই বলেছি, তাহ'লেও দ:ঃখত ! 

কর্ণেল নঞ্জ বলুন! গোলন্দাজদের একজন স্মরণ কারযে দলে। 

গিক ভাছে, ঘনেল নঞ্স॥ কন্ভু দোহাই ভগবানের হাব, এই বীবহের 

পাগলামি না দেখিষে চলে এসো আমাব সত্গে। 

--গা পাঁলিষে এখানে ফিবে দাডানোকে তাম পাগলামি ল্ললা দেখেছো 

১৪ শহবে ক হথেছে ও 
স্দাশ্বোছু | 

- শপু তাঁঘ আঙ্লাদেব পালাতে বলো? 

শান ভোনাদেন বেচে থাবতে বলছ! 

াঁঞ্চসেল জন্য পচে থাকাবো ৮ কি আছে 

নিগ্লবের জান্য। মৃত।ব চেনে মে অনেক লড়। কি লাভ মবে ০ ভাতে 
ক হবে বলো আম হলপ কবে বলতে গা হযাব, আনার ধথা শোনো । 

- আমার বামান ছেড়ে আঁম নডাছ না। 

বাব তখন সৈনিকদের দিকে হতাশ পাণ্ডুব মখ ফেরাল। তাঁর ককশ 

কণ্ঠে বলেঃ যা বলাম শুনেছো 2 তোমরা কি শুধু মরতেই চাও? আত্ম- 
হত্যার জন্য তোমরা ক সব 'দাব্য করে বসেছোট পেনাসলভানয়ার বেজল্মা 
ভূত যত! শোনো বলছি, কিংস-বিজে লড়াই করবার জন্য সৈন্দল তৈরী হয়ে 
আছে। তারা সেখানে দশ-বিশ-পণচশ বছর, দরকার হলে চিরকাল লড়াই করবে । 
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তারা লড়াই করবে, কিন্তু তোমাদের মত ভূত যারা, তারা চায় শুধু মরতে-- 
লড়াই করতে চায় না। 

বারের কথায় সৈন্যদলের মধ্যে ক্রোধ ফেটে পড়ল। নিজে শ্রান্ত বলে 
বালকটি তাদের মেজাজ বেশ ভালভাবেই আঁচ ক'রতে পারল ।- আমার পেছ:- 
পেছন; এসো !-হেকে বল্লে বার । সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে উত্তর- 
মুখো ছুট দিল। সৈন্যদল হুড়ম্াড় খেয়ে কিভাবে তার পেছন পেছন 

ছুটছে একবার ফিরেও দেখল না। বারকে গলা ছেড়ে গাল দিতে দিতে 
শেব পযন্ত সালমানও এদের মঙগ হ'ল। 

গোলন্দাজরা পড়ে রইল-একপা" নড়ল না। নক্সের অনুগামী সঙ্গণ 
তারা। জাবন-মত্যুর সিদ্ধান্ত নেবার ভার তার হাতে ছেড়ে দিয়ে একদজ্টে 
চেয়ে রইল কর্নেলের মুখের দিকে। নক্সের মুখ দিয়ে কথা ফুটল না। 
নীরবে ফধীপয়ে কাঁদতে কাদতে সে উত্তরমুখো হাঁটতে শুরু কত্রল। হেট 
মাথায় গোলন্দাজরাও অবসন্নের মত তার অনুসরণ ক'রল। তাদের এত 
সাধে কামান, এত বত্বের সম্পদ পড়ে রইল জন পাহাড়ের চড়ায়। পেছন 
ফিরে সে দিকে ভাকাবার সাহস কারও হল না। 

বৃটিশ রণঙরীর তোপধ্ৰনি একমাত্র যারা মহাঘ্মে ছিল তারাই শুনতে 
পঞ্জলান। সোদন রবিবারের ভোরবেলা প্রধান সেনাপাতি অন্ধকার থাকতে 
থাকতেই ঘুম থেকে উতেছেন। রাত্রে ঘুম বেশ ভালই হয়েছিল। খানসামা 

1বলি ঘরের বাইরে শুয়েছিল। এও পাঙলা ঘুম তার যে, প্রভু পাশ ফিরলে 
নত সে টের পেত। মোমবাতি জ্বেলে সে কতকে জামাপোশাক পরতে 

সাহাষ। করল। 

কালকের রাতণা ভালোই কেটেছে । কালো মাথা নেড়ে হাঁসখদশিভাবে 
[বাল বল্পে। 

তা" অন্যান্য রাতের অনুপাতে ভালোই ব'লতে হবে! 
_-মিসেস পাঙাঁসকে ছেড়ে আসার পর যে চেহারা হয়োছলো, তা' থেকে 

এখন ভালোই আছেন। 

“খানিকটা ভালো তো বটেই! মূচাক হাসলেন ভাঁজীনয়ান। আজ 
সকালে বেশ খোসমেজাজেই আছেন। 

_যাই আম স্কলেট ধরাই গে'। ীসশড় দিয়ে দুমৃ্দুম্ করে নামতে 
নামতে বিলি বল্লেঃ 'স্কিলেট ধাঁরয়ে এখান জল গরম করে নিয়ে আসাছ! 
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কেক্, মধু আর চা-এই [িনপদই ভাঁজনিয়ানের রোজকার প্রাতরাশ। 
আজকেও নতুন কিছু জুটল না। বেশ ক্ষিদে ছিল। তৃীপ্তর সঙ্গেই 
খেলেন প্রাতরাশ। হ্যাঁরশন তখনও ওগোৌন। তিক করলেন হালেম-রক্ষী 
সৈন্দল একবার পাঁরদর্শন করে আসবেন। বাল কর্তার মনোগত ভাব 

নুঝতে পেরোছল। মরিশ-কুঠির বাইরে এসে বড় আদমী দেখলেন যে 
নিগ্রোটি ঘোড়ায় জিন লাগিয়ে অপেক্ষা করছে। এক লাফে ঘোড়ার পিঠে 
চড়ে বেশ কেতাদুরস্তভাবে কদমে ঘোড়া ছয়ে দলেন ওয়াঁশংটন। 

রাত্রে শান্লীদের পাশ দিয়ে মিফালনের তাঁবৃতে যাবার সময় যে ঘুটঘুটে 
অন্ধকার ছিল, উধার পাণ্ডুর আলোকচ্ছটায় তা' ফর্শা হয়ে গেছে। 
মিফলিনের রোজমেণ্ট কট স্পেন্সারের ডিভিশনের উত্তর প্রান্তে মানহাট্রানের 
মাঝামাঝ সামান্য রক্ষী নিয়ে গড়া একটি ব্যহ আগলে ছিল। এই 
প্রত্াষেও সাজ-পোশাক প'রে বোরয়ে পড়েছে জেনারেল । প্রধান সেনাপাতির 

দীর্ঘ চেহারা চিনতে পেরে তার মুখে প্রসন্ন হাঁসরেখা ফুটে উঠল। হাত 
ভুলে আভবদান ক'রে যেই সে কথা ব'লবার জন্য হাঁ করল, অমনিই দ্বে 
চার চারটে তোপধ্যানর গুরুগর্জন শোনা গেল। ভাঁজপনয়ান শিরদাঁড়া টান 

ববে কান খাড়া করলেন ; তারপর সামনে একটু ঝ৫ুকেই ঘূম-ভাঙা শাবরের 
মধা দিয়ে তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। মিফলিনও ঘোড়ার খোঁজে 
ছুটল: কিন্তু সে রওনা হবার পূনেহি ভাঁ্জীনয়ান অদশা হয়ে গেছেন। 

একটানা মাইল চারেক ছুউটলেন ওয়াঁশংটন। জোরে, আরও জোরে ছনট- 
বার জন্য নির্মমভাবে চাবুক পড়তে লাগল বাহনাটির গায়ে। এই মাইল 
চারেকের মধ্যে লোকজনের সঙ্গে তেমন দেখা-সাক্ষাং হয়নি। কিন্তু তার- 

পরই পলায়নপর সৈন্যদলের সাক্ষাৎ মিলল। কুয়াশার ঢাকাঁন তখন অন্তাহ্হত 
হয়েছে। ক্ষেত-খামার, ফলের বাগান ঝলমল ক'রছে প্রভাত কিরণের সোনালন 
প্রলেপে। বেপরোয়াভাবে ঘোড়া ছুটিয়েছেন প্রধান সেনাপাঁতি। ছনুটেছেন 
পথ ছেড়ে। লাফ 'দিয়ে টপকেছেন দেয়াল ও বেড়ার বাধা । পার হয়েছেন 
শীর্ণ একাঁটি নদী। পলায়নপর সৈন্যদলের মধ্যে পড়ে চাঁরাঁদকে চেয়ে দেখ- 

লেন, যতদর দাঁন্ট যায় শত শত 'দিগৃদিশাহান পলায়নপর মানুষের মাথা 
ছাড়া আর ছুই নজরে পড়ে না। কেউ ছুটছে, কেউ হামাগ্ঁড়' দিচ্ছে, কেউ 
গ্া'ঢাকা দেবার চেম্টা করছে, কেউ টলতে টলতে পড়ে যাচ্ছে। 

ঘোড়া থাঁময়ে তিনি এদের সঙ্গে আলাপ করবার চেম্টা কললেন। 
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আড়াআঁড়ভাবে এদের সামনে 'দয়ে আস্তে আস্তে হোড়ায় চড়ে গেলেন ; কিন্তু 
কেউ তাঁকে চিনতে পেরেছে বলে মনে হল না। ছুটছে তো ছুউছেই। 
কে একজন তাঁকে লক্ষ্য করে গুলও ছ'ডল। 

চীৎকার করে বললেনঃ হল্১ ! 
তাঁর দু'পাশ দিয়ে আবরাম ধারায় তারা ছুটে চল্ল। 

_যা' বল্লাম শুনৃতে পাচ্ছো৮ হেকে জিজ্ঞাসা করলেন 1তাঁন। 

কোন সাড়া পাওয়া গেল না। ৩খন অনুনর করে বলেনঃ রোখো! 
জানো আমি কে? চিনতে পারো আমাকেঃ আম তোমাদের 

কমান্ডার, তোমাদের জেণারেল। জাম বনাছি, থালো! তারস্বরে চীৎকার 
ক'রে বল্লেন প্রধান সেনাপাতি। 

কিন্তু কে শোনে তাঁর কথা” 

- হাম বলাছি থামো। এ পাথরের প্র।ঙীবের পেহনে ধাও। তোমাদের 
বন্দুর চালাও । দোহাই ভগবানেণ রোখো। 

কিতু কেউ ভ্রক্ষেপ কলে না তাঁলীদকে। কান লন্পা শিকারী কুকের 
তাড়া-খাওয়া ই'দুবের ঘত দলে দল তাত্রা প্রাণ৬য়ে ছুটে পালাল। 

আবার 1তাঁন পলারনপ বর ঠৈন দশে মধ্যে খোড়া ছাাটরে দিলেন। হাতের 

চানুক সপাসপ্ পড়তে লাগল সোঁনিকদেন উপপন। চাবুক ছিপ্ডে গেলে তিনি 
[পস্ভল টেনে বার করলেন। ি*৬ ঘামে ভিজে গেছেলি বলে পস্তলের 
গুলী লক্ষ্যত্রস্ট হ'ল। তখন 1তাঁণ পিসঙ্লঠাহ ছাড়ে মারলেন। ভারগপব 
টেনে বার করলেন ভরবাঁর। উদী।5 ভপবাঁপি হাতে ছুটে বেড়াচ্ছেন প্রধান 
সেনাপাঁতি। ভয় দেখাবার ভন কখনও দঃ একটা কোপ দিচ্ছেন. কখনও 

অনূন্য করছেন তারস্ধরে শিবঝ্ধে কবদেন এখনো এতাঠেও নিরস্ত হচ্ছে না 
দেখে আবার দু চারটে কোশ্ দিঞ্চেন। আগের মধা দিমে এসংরের মত ভন্যে 
হঘ়ে 5০৮ বেড়াতে লাগলেন। টীৎক'প শিচামোচিচত গলা ভেঙ্গে গেল। 
কন্তু তাঁর সমস্ত প্রয়াস ব্যথ হল। শেভ কণপাভ কবলে না তাঁর ভাঙি- 

প্রদর্শন, অনুশয় বা নিধেধ। অবিরাম ধারায় হটে চল্ল। 
৩খন -টাহ্যটি বন্ধ করে তান এক জাগা স্থির হয়ে রইলেন? ভাত 

ত্রস্ত সৌনকেরা ছনটে পালাতে লাগল প্রধান সেনাপাভর দু'পাশ 'দিয়ে। তাঁর 
[শাথিল মান থেকে ওরবারখানা খসে পড়ল শাশন-ভেভা মঞ্চের মত 

টলমলে ঘাসের মধো। লৌোহশলাক্ার মত শন্তড তাঁর শিরদাড়া মনয়ে পড়ল। 

গ্রা্থহন আলগা হাড়ের একটা লম্বা থাঁলর মত ?তাঁন বিবশ হয়ে বে রই- 
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লেন ঘোড়ার পিগে! চেয়ে দেখলেন, কয়েকশ' গজ দূরে এক-সার বৃটিশ 
সৈন্য। হাওয়া নেই, তব উড়ন্ত লালফিতার মত সামারক কায়দায় মার্চ করে 
এগয়ে আসছে নৌ-সেনারা। তব তিনি নড়লেন না। মনে হ'ল তান যেন 
শন্যে ঝকলছেন। মনে হল তান বেচে নেই-মরে গেছেন। কিন্ত এখনও 
[তিনি দেখতে পাচ্ছেন, শুনতে পাচ্ছেন, এখনও তাঁর বোধশান্ত আছে-একথা 
৩পলাব্ধ ক'রে নিজেরই কেমন অবাক লাগল। 

আগুয়ান বৃটিশ সেনা তখন শ' খানেক গজ দূরে পেশছেছে। প্রধান 
সেনাপাতি চেয়ে দেখলেন মিফলিন পাশে রয়েছে । মিফাঁলনের কথা দূর- 
আগত কণ্ঠস্বরের মত ক্ষীণভাবে তাঁর কানে এল। মিনাতির সুরে সে 
বলছেঃ চলে আস.ন স্যর! দয়া করে চলে আসুন! 

আর কয়েকজনও ছিল তাঁর পাশে। তান যখন মরে গেছেন তখন এরা 
তাকে চলে আসতে বলছে কেন? 

আবার অনুনয় জানাল মিফাঁলনঃ স্যর। চলুন দয়া করে! 
মিফলিনের দু্চন্তা-কুণিত মুখের দিকে তাকালেন তিনি। আবার 

সে মিনাতি জানালঃ চলুন স্যর! নীরবে তান রাশটা মিফাঁলনের হাতে 
তুলে দিলেন তাঁর ঘোড়া চাঁলয়ে নেবার জন্য। ইংরেজরা ততক্ষণে তাঁকে 
তাক কনে গুল ছদড়তে আরম্ভ করেছে। কোন পরোয়া নেই। দূনিয়ার 
কোন 'কছুতেই এখন কিছ আসে যায় না। 
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শ্রীমতী মারের আতিথেয়তা 

লড়াইয়ের সব 'কছুই শেখান হয়েছে বৃটিশ বাহনকে। ক্রমাথত কুচ- 
কাওয়াজ করিয়ে, লড়াইয়ের সমস্ত কায়দা-কানুন রপ্ত করিয়ে বাহিনশীটিকে 
তৎকালীন দানয়ার সবশ্রেচ্চ সমর-যন্তে পাঁরণত করা হয়েছে। একজন 
বৃটিশ জেনারেল গর্ব করে বলোছলেন যে, মার্চ করে ইংলিশ প্রণালী পার 
হয়ে ফ্রান্সে পেশছুবার হুকুম দিয়ে সে হুকুম তিনি তামিল করাতে পারেন। 
সমুদ্রের অতলে শেষ সৈনিকটির মাথা অন্তাহৃত হয়ে না যাওয়া পর্য্ত তারা 
সে আদেশ পালন করবে। এ আঁতিশয়োন্ত নয়। জেনারেল খাঁটি সত্য কথাই 
বলেছেন। প্রয়োজন হ'লে ঠিক এমাঁনভাবেই তিনি সৈন্যবাহনীকে খাড়া 
পাহাড়ের শেষপ্রান্তে নিয়ে মার্চ ক'রবার আদেশ দিতে পারতেন ; এবং লাল- 

উদয়ালা সৌনিকেরাও 'িন্দ্মান্তর দ্বধা বা বিরন্তি প্রকাশ না করে নার্বকার- 
ভাবে তাঁর হুকুম তাঁমল ক'রত। 

লড়াইয়ের শিক্ষা বৃটিশ বাঁহনী পেয়েছে; কিল্তু কোন বাহনী লড়াই 
ক'রতে একে যাঁদ পালিয়ে যায়, তখনকার ইতিকতব্য যে কি, কোনকালেই সে 
শিক্ষা তারা পায়নি! কোন বাঁহনীর পশ্চাদপসরণ এক কথা । সে ক্ষেত্রে 
যে কোন কায়দায় পশ্চাদনুসরণ করে তাদের মনোবল ভেঙ্গে দিয়ে বিশৃংখলা 

সান্ট করতে হবে, তা তাদের জানা আছে। কন্তু এ তো পশ্চাদপসরণও 
নয় ! 

নিউইয়র্ক শহরে বেশ কিছ সৈন্য অবতরণ করাতে যেটুকু সময় জেনারেল 
হাউ'র লেগেছিল তার মধ্যেই আমোৌরকান ফৌজের সমস্ত সুস্থ সবল লোক 
সটকেছে। গীজা ও 'সনাগগে শুধু আহত ও রোগীর ভড়। প্রচণ্ড গরমে 

কেতাদুরস্ত হাউ বেশ অস্বাস্তবোধ করতে লাগলেন। আমোরকার তনেক 
[কিছুই ভার দু'চোখের বিষ। আমেরিকার আবহাওয়া এই বিরক্তিকর জিনিসের 

অন্যতম । এদেশের খতু সম্পর্কে কিছুই বলা যায় না হলপ করে। গ্রনজ্ম- 
কাল সহসা হয়ত শীতকাল হয়ে পড়ল-হেমন্ত হল গ্রীত্মকাল। জানয়ারী 
কিম্বা বছরের অন্য যে কোন সময় হয়ত বসন্তের স্নিগ্ধ আমেজ টের পাওয়া 
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গেল। আমেরিকানদের মত তাদের দেশের আবহাওয়াও হিংস্র, সামঞ্জস্যহধন, 
বরান্তকর। 

তাপমান যন্ত্রে বিরানব্বুই ডিগ্রী উঠেছে। লাল-ডীর্দয়ালা সৌনকেরা সার 
বেধে দাঁড়য়ে আছে পথে পথে। এই অবস্থায় ঘামে-ভেজা জনের 'পর বসে 
জেনারেল হাউকে শহরের রাজভন্ত, কৃতজ্ঞ ও সম্পন্ন নাগারকদের এক কামাটর 
আভনন্দন গ্রহণ করতে হ'ল। নাগাঁরকদের মুখপাত্র হিসাবে 'ফানয়াস্ 
থ্যাচার নামে এক শস্যের বেপারী তাদের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করল। 

থ্যাচার বল্লেঃ মান্যবর জেনারেল মহোদয়, এই চোর দাগাবাজ খুন 
গ্ণ্ডা দলের হাতে যে নির্যাতন আমাদের ভোগ ক'রতে হয়েছে তার ইতিহাস 
বর্ণনা ক'রবার আঁভপ্রায় আমার নেই। 

_ঠিক আছে। আঁতষ্ঠভাবে মাথা নেড়ে জানাল হাউ। 

_মহামান্য সম্রাটের অনুগত প্রজা হিসাবে কি অসীম ধৈর্য আমাদের দেখাতে 
হয়েছে তার কাঁহনী আপনাকে শোনাবার আভপ্রায়ও আমার নাই। 

_বেশ, তার পর ? 
-আঁম শুধু আপনাকে আমাদের মুন্তদাতা হিসাবে আভনান্দত করতে 

চাই। .. 
_াঁনশ্চয়! নিশ্চয়! সায় দিয়ে হাউ বলেন। ভাবলেন, এই ভাঁণতা কি 

শেব হবে নাঃ 
-আমাদের রক্ষাকর্তা হিসাবে স্বাগত জানাতে চাই ।-ফিনিয়াস্ বলে 

চল্ল। 

সৈন্যদল শেষ অবাধ আবার চলতে শুরু করল। রণভেরী ও বাঁশী 
বাঁজয়ে, সদর্পে রোজমেস্টের পতাকা উীঁড়য়ে আতকায় রঙ-বেরঙ্র সাপের 
মত শহর পার হয়ে এগিয়ে চলল বৃটিশ ফোজের দীর্ঘ সার। তালে তালে 
একসাথে পা ফেলার খট খট্ শব্দের মাঝে মাঝে শোনা যায় গোলন্দাজ 

বাঠহনশর ভারী আওয়াজ। সাদা ঘোড়ায় চড়ে জেনারেল হাউ এবং তার 
পাশ্বনিক্ষীরা চলেছে আগে আগে। মানহাট্রানের পল্লীপথ এমন মনোরম 
চোখ ধাঁধান মাছল ইতিপূর্বে কখনও দেখোন। আর এই আগুয়ান সেনা- 
দলের চতুর্দিকে ছড়ান ছিল আমোরকান পল্টনের পলায়নের 'নদর্শন- ন্যাপ- 
স্যাক্, বন্দুক, বেন্ট, উুপা, গুলীভার্ত থলে, পুরনো কাঁরিচ, আরও কতো 
কি। 
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-খুব হন্যে হয়ে পালিয়েছে মনে হচ্ছে। পাশ্বরক্ষণদের একজন বল্লে। 
-হাঁ, খুব তাড়াহুড়া করেই ভেগেছে। হাউ বল্লেন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ।-- 

অদ্ভুত কর্মশান্ত এই দেহাতী লোকের। পালাবার ব্যাপারেও কম যায় না। 
_খুব বেশী দূর গিয়েছে বলে মনে হয় না। 

_-কেন? দেহাতী লোকেরাও অমন বকবক করে নাক? এঁ বক 
বকানর পাল্লায় না পড়লে, পাকা এক ঘণ্টা আগে আমরা রওনা হ'তে পারতাম । 

বৃটিশ ফৌজ রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চল্ল। গরমও কমেই বাড়ছে । ঘামে 
[ভিজে তাদের পাঁরপাঁটি করে পাট করা রঙচঙা উীর্দ চুপসে গেল। এই সময়ে 
একদল হোঁসয়ানের সঙ্গে ভাদের সাক্ষাৎ হয়। ইস্ট নদী থেকে দ্বপাটর 
আরও উত্তরে অবতরণ করছিল জামান ভাড়াটে ফৌজ। একদল নোংরা 
ভীত বন্দী আমেরিকান নাবালক ীনরে সোল্লামে ফিরছে। বন্দীরা এত 
ক্লাত যে হাঁটতে পযন্ত কম্ট হচ্ছে। জার্মানরা এই কৃাঁতত্বের জন্য গার্বতি, 

হাসিখুশী। কিন্তু লাল-ভীরয়ালা ফোজ নাক-সোজা মার্চ করে এাঁগয়ে 
গেল: তাদের 'দকে গফবেও তাবাল না। 

তোদের কমান্ডার কোথায়; জেনারেল হাউ কয়েকজনকে টতিজ্ঞাসা 
করলেন। 

মাথা নেড়ে তারা বন্দীসহ এগয়ে গেল। 

-- দত্তোর, একরোখা জানোয়ার শোথাকার। 

-তোদের কমান্ডার কোণায়; আবার জিজ্ঞাসা করলেন হাউ । জার্মান 

উচ্চারণের ভঙ্গদীতেই কথাটা বলে।ছলেন, তব এরা বৃঞতে পারছে না দেখে 
অবাব হয়ে গেলেন। 

-এডাবে আদেশ লঙ্ঘন করা মোটেই ভাল নয়! পাশ্বরিক্ষীদের মধা 

থেকে একজন বলে উচল। 

- চুলোয় ধাক। হাউ বল্েন। যেমন বিরন্ত, তেমান শ্রান্ত এবং ভেতরে 
ভেতরে গরম হয়েছিলেন বৃটিশ জেনারেল। তিনি বুঝলেন, আজকের দিনে 
কিছ, আমোরকান বন্দ কুড়ানোর বিবান্তক্র মেহনৎ ছাড়া আর কিছুই ঘটবার 
সম্ভাবনা নেই। তান ভেবোছলেন, জোর লড়াই হবে, আমোরকানরা প্রচণ্ড 

বাধা দেবে। পাঁরখা রক্ষিত শপ্রুবাহের প্রাভরোধের খে সৈন্য অবতরণের 
সেতুমুখ স্থাপনের চেত্টা করে, সামারক কলা-কৌশলের দিক থেকে এক দূর্হ 
কাজে নেমেছিলেন [তাঁন। প্রচণ্ড প্রাতরোধ প্রত্যাশা করা খুবই স্বাভাবক। 
[কিন্ত ছুই হ'ল না। ওয়াশংটনের বাঁহনী যেন শন মালয়ে গেল। 
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দীর্ঘকায় জেদ শয়াল-শিকারীকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন তান। অনেকটা 
তাঁর গুণমুগ্ধও বলা চলে। আবার হুইগ-পল্থী হিসাবে বিশ্লবীদের 
তাদশের প্রাতিও খানিকটা দরদ ভার ছিল। 

বিপ্লবাদের প্রাতি কোন ঘৃণাই তান পোষণ করতেন না। লড়াইয়ের 
ময়দানে ইয়াংকিদের সঙ্গে ভালমত একটা মোকাবিলা ক'রবার অধীর আগ্রহ 
তাকে চণ্টল করে তুলল। খেলোয়াড় মনোভাব নিয়ে বেশ কড়া ঠেঙ্গাঁন 
দিয়ে লড়াই খতম করে দেবার জন্য তান উসখুস্ করতে লাগলেন। তার 
তে সমস্ত লড়াই এমনভাবে শেষ করতে হবে, যাতে উভয় পক্ষের সম্মানিত 

ভদ্রলোকেরা এক টোবলে বসে খানাপনা করে ?ববাদ নিষ্পান্ত করে ফেলতে 
পারে। কিন্তু এই ছত্রভঙ্গ পলায়ন, এই ক্াপুরুযঘোচিত ভরুূতা দেখে তার 
পাঁন্ত জ্বলে গেল। বস্লবের অপমৃতা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত 

আদর্শও শনো মিলিয়ে গেছে। সব আদর্শবাদের যে গাঁত হয় এই বিপ্লবী 
আপাদশেরও তাই হ'ল। কিন্তু উকি অসহ্য গরম । 

শীগাঁগরই ইংলশ্ডে ফিরে যাওধা যাবে ভেবে হাউ বেশ খুশনই হলেন। 

একটি হালকা পদাতিক দলনে এখান থেকে আরও নাইন কয়েক উত্তরে 

নৌকা করে নাঁময়ে দেওয়া হহোছল। স্েই দলের একশুলা ফৌজ্দার ঘোড়ায় 
চড়ে এসে তেনারেল হাউকে সেলাম এলে আমেশিকানদের পলায়ন সম্পর্জে 
আও খেংজ খর দিল। 

পাও ভবার আগেই আঙন। ওন্দপ সবাইকে বন্দী করতে পার। সাগ্রহে 

বদে ফোত্দারাটি। 

--গদেব সঙ্গে কতলোক তাছে মনে বলো। হাউ জিজ্ঞাসা কহলেন ; কিন্তু 
তনু প্রশ্ন ভেমন শাগ্রহের ভাব ঢেব পাওয়া গেজ লা। 

_তা এই দবীপেই হাজান দশেকের মতো হ়ে। 
--তা' মন্দ লয়! টূুপী ভুলে বপালেব থান মছ্ছে দঘশ্বাস ছেছে বল্লেন 

কিন্ত ন্যব, ভাহালে আপনাকে একট চট কতে হয়। 
- কেন হে, টেল সময় তো রানেছে! 
-তা ভাছে সার। কিন্ত ভামার ধাত্রণা, ওদের কয়েক হাঙ্গার লোক এখান 

শ্ঘকে পশ্চিক্ন এই দ্বীপেই রয়েছে । আনমবা অনায়াসে তাদের ইপ্দরের মত 
খাচম্ আটকে ফেলতে পারি। 

_- ঠিক তাছে। শকন্ত কি জাহনা, এক চুমুক না খেয়ে আম আর টিকতে 
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পারাছনা। প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে। হাঁ ভালো কথা, আমি চাই না যে জ্যাগাররা 
দল ভেঙ্গে এখানে সেখানে যায়। জানোয়ারের মত হাউ মাউ করে ওদের 
ভাষায় কথা বলতে পারে এমন একজন খঃজে পেতে বার করো । 

-যে আজ্ঞে! ওরা বন্দী কুড়োচ্ছে। প্রায় শ' পাঁচেক ধরেছে। 

_তা' হলেও দল ভেঙ্গে যাওয়া অন্যায়! আচ্ছা, ওখানে ওটা কার বাড়ী 

হে? রাস্তা থেকে শ' দুয়েক গজ দূরে জজিয়ান কায়দায় তৈরী মনোরম 
একাঁট ঢাকা বারান্দাওলা বাড়ী দৌখয়ে হাউ বল্লেন। বাড়ীটর সামনে সবুজ 
ঘাসের গাঁলচাপাতা উঠান। দুটি কালো রঙের ভৃত্য খড়খাঁড় খুলে 'দিচ্ছে। 
স্পম্টই বোঝা যায়, তোপদাগার সময় খড়খাঁড় বন্ধ করে দেওয়া হ'য়োছিল। 

পাখা-হাতে তিনাট মাহলা বসে আছে বারান্দায়। 

ঠিক বলতে পারবো না স্যর! আমার মনে হয় জার্মানরা শতু তাড়া 
করতে গিয়ে ব্যাংক ভেঙ্গেছে । 

--এ অভ্যাস শৃংখলার পক্ষে ক্ষাতিকর। আচ্ছা, এ বাড়তে গেলে খানাঁপনা 

1সলবে বলতে পারো? 

জবাবের জনা অপেক্ষা না করে হাতের ইঙ্গিতে পাম্বচরদের অনুসরণ 
করবার নিদেশ দিয়ে জেনারেল বাড়ীটর দিকে রওনা হলেন। পদাতকদের 
প্রীতি অপেক্ষা করার আদেশ দেওয়া হ'ল। "স্থরভাবে দাঁড়য়ে রইল তারা । 

জার্মানদের আচরণ সম্পর্কে নানাভাবে জবাবাঁদাহ করতে করতে হালকা- 

পদাতিক দলের ফৌজদারাঁটিও তাদের সঙ্গী হল। ফৌজদারের রঙচঙা 
শমছিলাট কদমে এাগয়ে চল্প মাহলা তিনাটর 'দকে। 

মাহলা নাট উঠে দাঁড়াল। শংকার চাইতে উত্তেজনাতেই তারা বেশন 
আস্থর হয়ে পড়োঁছল। কিন্তু জেনারেল হাউ এমন কেতাদুরস্তভাবে টুপী 
তুলে হাঁসমূখে তাদের অভিবাদন ক'রলেন যে মাহলা 'তনাটও না হেসে 
পারল না। 'িনজনেরই বয়স 'ন্রশের নীচে। আমেরিকার উপনিবেশে 
জেনারেল হাউকে যা সব চাইতে অবাক ক'রেছে সেই ঢলঢল লাবণ্য এদের 
তিন জনেরই ছিল। একজন নীলনয়না, ফর্শা রঙ্, শণের মত চুল, এককথায় 
রুপসী । আর দুজনের রঙ ময়লাটে.. শোভনা তারা । 

-বেয়াদপ যদি কিছু করে থাঁক মাফ করবেন। হাউ বল্েন। আমি 
এবং আমার লোকজন তেঙ্টায় মরে যাচ্ছি। তাই, মরুপ্রা্তরে মরূদ্যানের মত 
এই শান্তর নীড় দেখে...... 



মাহলা তিনাঁট মূচাঁক হাসাছল। ঘোড়া থেকে নেমে সসম্দ্রমে অভিবাদন 
করে হাউ আত্মপরিচয় দিলেনঃ আপনাদের অনুগত উইলিয়াম হাউ। 

_-ও£ আপাঁন! চমৃতে উঠল মাহলা 'তিনাট; সঙ্গে সঙ্গে ল'লায়ত 
ভাঁঙ্গমায় ণহজ একসেলেল্সী'কে প্রত্যাভবাদন জানাল। 

_মাফ্ করবেন, এদের পরিচয় কাঁরয়ে দেবার সম্মান এই দীন সেবকেরই 
প্রাপ্য। হাউ বল্লেন এবং একে একে কনেল বেন্টলি, কর্নেল জোমশন, মেজর 
ল্যাস্, ক্যাপ্টেন লোরিং ক্যাপ্টেন এটারাব, লেফটন্যান্ট গ্রেস্টোন এবং লেফট- 
ন্যাণ্ট বার্টের পাঁরচয় কারয়ে দিলেন। যথাযোগ্য সম্মানে সবাই সম্বাদ্ধত 
হল। 

এমাঁন জমকাল উীর্রর সমাবেশ মহিলা ?িতনাট কোন কালেই দেখোন। 

এমন বিনীত ভব্য আচরণের আঁভজ্ঞতাও কোনাদন হয়ান। অতঃপর তারা 

পরস্পরের পারিচয় করিয়ে দিলে, শ্রীমতী মারে, শ্রীমতী ভ্যান '্রিহাট- এবং 
কুমারী পেনরোজ্। কুমারী পেনরোজই রুপসী । তার 'দকে চেয়ে হাল্কা 

পদাতিক দলের ক্যাপ্টেনটির পফন্ত একান্তে বসে গল্পসল্প করবার আগ্রহ 
হল। এই সাদর সম্ভাষণ ও সৌজন্য প্রকাশের পালা শেষ হ'তে না হতেই 
জেনারেল হাউ সাঁবনয়ে আবার তাঁর তৃষ্ণার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। 

-এই দ্যাখো! নিশ্চয় আপাঁন আমাদের কি জংলী ভাবছেন। শ্রীমতঁ 
মারে বলে উঠলেন। হাততাল 'দয়ে একাঁট ভূত্যকে ডেকে তিনি বরফ-দেওয়া 

পাণ্চ এবং কিছ ক্লারেট নিয়ে আসবার হুকুম দিলেন। তার পর জেনারেল 
হাউ'র দিকে চেয়ে বললেনঃ জানি আপানি পোর্ট পছন্দ ক'রবেন, 'িল্ত মাফ 
করবেন, এই দেশ-গাঁয়ে আক্তকাল পোর্ট পাওয়া বড়ই দুজ্কর। 

--তাতে কি হযেছে! এ ক্লারেটই অমৃতের সমান। হাউ বল্লেন। 
ভেতরে বেশ ঠাণ্ডা । যাঁদ আমার কুটিরে ... 
- আপনার কুটির আমাদের কাছে শান্তির আশ্রয়নীড়! শ্রীমতী মারের 

কথায় বাধা ?দয়ে হাউ বলেন। 

লাণ্- খাওয়ার পর খন ভাস খেলার টেবিল সাজান হচ্ছে, কাঠ-ফাটা-রোদে 

দুঃখ প্রকাশ করল। এই দুর থেকে অন্তহীন বৃটিশ সৈন্য-শ্রেণীকে রৌদ্ু- 

তপ্ত মাঠে ছড়ান একটা লাল ফিতার মত দেখাচ্ছে। একটি সৈনিকও লাইন 
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ভেঙে, স্থান ছেড়ে নড়োন। মনে হয়, চিরকাল ওরা এমনিভাবেই দাঁড়য়ে 
থাক্বে। 

গোফে চাড় য়ে কনেল জোমশন জানালা দিয়ে উক মেরে বললেনঃ না, 

লা, ওতে কিছু হবে না, ডিযান্! মনে বেখো সোৌনকনাত্ত বনভোজনের পার্ট 
নয়। মোটেই না' পনেল জেদিশণ এমনভাবে কুমাবা পেনরোজকে আগলে 
[ছিলেন যে ছোট-খাটো ০ণ ফোতাদাববা দ-ব থেকে আডচোখে তাকান ছাড়া 
আনন কোন সুবিধাই কবে উদ্ধতে পানীহল শা। 

_-বিশত যুদ্ধের কি প্রযোদন 9 আন্ভবকতাভবা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল 
পেনরোজ । কামানের গড্ম গ্ড অম বুকবাপানে। আগযাজে আজ সকাল থেকে 
চোখের দুপাজ এক বপতে পাবান।  তাবপব সাবা সকাল লোকজনের মে 

1 দুটা) হড।551ভা মিসেছ মানে শেন অবাধ জানালা বন্ধ কবে দিষে 
বল্লেন, টুপ খে বসে থাবা ছাভা কিছুই কপবার নেই, যাঁদ ঘবশনদ্বো শুডষে 
"1 নাবে তাহ লেই বাঁট। 

_ই।, মেয়েদের পক্ষে পড়াই হে হৰ। 2 নীল । ববি কাধ ঝালান 
দমে বলেন কণে ল। 

জেমস্ লভাই ক কে চেধোিতা, (বত৬ ন। ভাবে ইংলণড পাঠিয়ে দিনেন। 
বড পাগী শেমস 1 গুণবরি পেললোভ পন কি জেমস বে, তি হাল 
পণিচধ, কিহই খল না। 

মেয়েদের পাঙ্ষে এডঙ ।নন্ঠন নেও 1517 আবার এন্েন কল 
22) নোটে ভান আণনেক গা ৮, আাধ শিল। 

"নি খেলান সৌর চাল প. হি না, তাই ভীম 5 শাতা ানেজি 

০৮শনরবে হুইস্ডের ঢোবিভো আসতে * আন্দণ। আলালেন। একাল অবলা। 

হ ইট খেলতে ইভিমধোই বসে গেছল। মাপা পেনবোজে ভইদ্ট খেলল না। 
নতেগে সত্পে ছোটখাটো ফৌজদাববা সপলেই সাঁবনষে জানাল যে, হইস্ট বেলাঠা। 
তাদেব কেমন আসে না। 

চা পান্নে সমখেব পরেই হাউ বোঙল তিনেক ক্লাবেট সাবাড় কবে দিলেন! 
মৌতাতেন মাথায তিনি ভগবানের নামে হলপ কবে বলে বসলেন যে, এমন 
আবামেব বৈবালিক মজলিসের সুযোগ [তিনি জীবনে পাননি । 

কিন্তু জানেন তো, আমরা বিদ্রোহ ১ বাধা 'দিয়ে ভ্রীমতাঁ মারে বলেন। 
-ওসব বাজে কথা ছেড়ে দিন মিসেস মারে 2 
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বিদ্রোহী» ফ৪! বিদ্রোহী বলে ?কছু নেই। কর্নেল বেন্টীল বলে 
উগ্ল। 

বিদ্রোহশীদেব সম্পকে কথা উঠতেই শ্রীমতী ভ্যান 'রিহাট জানাল যে, তাব 
বর্তা ফলাডেলাফযাষ আছেন এবং এই নচ্ছাব লোকগলো 1? এব জনও িউইযর্কে 
গক্তে তিনি ফিরে আসবেন না। _সাতি, লোকগ্লো বি যে 'বাচ্ছাব। 
_হেসে বলে সে। -আজ ভোববেলা দুটোকে তো আপনি দেখেছেন। 

এ যে ধূলো-কাদা মাখা ঠতেব মত লোক দুটো পালাতে এসোৌছিলো গাডী- 
নাখবাব ঘবে। 

--ও হা? তা জ্যাকশন্ এবকথাম িদায বনে দিলে তাদেল। আ্রীমতাী 
'নাবে বুঝিষে বলে । 

বুমাবা পেনবোজ বলেঃ তা যে নোন বকম উর্দও যদি থাকতো 
ওদেব ভাহলেও বুঝতাম! ওখেব কংগ্রেস যখন সৈন্দলই গডতে গেলো, 
“খন তাদের ভীর্ঁদ দেওযা খুবই উচি৩ িল। শানে, যে কোন বকম একটা 
্দি। ক বলেন, ভাই না। 

বৌদ্রুত”৩ মাঠে দাডান লাল উীর্দযালা সৈন্যশ্রেণব দিকে জানালা দিষে 
»াডচোলুথ সপ্রশংস দাঁষ্উঙে চেয়ে ল্থাটা বলে পেননোজ। 

_উীদব টাবা জদ্টবে কোথেকে ০ কোন ৬াললোক গদেব গল যোগ 
1 কল শালি হেসে বলে শামহন মাবে। 

কত আদম তো শুনা এমনান িপিতগার্ডী এ বাঁক মান গোত্ঠী 

[নদ্োহ 1 দুল ভাছে। 

£,০, এবতন আল্ছু। খাশদান। লোনদের সনাহতো আব এক ধাচের 
ভব মধে)৩ দ্ চাশতাদেল ছোও নতাব ইক এহ ভো দেখুন, 

লতৈ৭৯, বেনাদণ এবং হফ মান গোতঠাও ছি হ৩৬খলোব জনেব দলে ভাডে 

তেনে। বিশ নানসশান খইবে চুলবালি মেখে হন যবঙতে হতে, তখন 
ঝবেন বি ৬ল কবেছেন। 

ববেটেব চতুথ বোতপ। আবম ক ববাব মুখে পানপাএটি তুলে ধবে হাউ 
বলেনঃ আসুন, যুদ্ধক্ষান্তব কামনা ববে পান কাঁব। 

-আপাঁন কি তাই মনে কবেন নাক, 
_নিশ্চয! বন্দী কুডনো ছাড়া আব কি বাজ আছে £ 
_কি ঝামেলাই যে গেল। 
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_লড়াই জিনিসটা মেয়েরা মোটেই পছন্দ করে না। সায় দিয়ে বল্ে 
কর্নেল জেমিশন। 

_াঁজীনিসপত্তরের দামও যা বেড়েছে! শ্রীমতী মারে বল্লে। 

[ডনারের সময় জেনারেল হাউ সববনয়ে বাধা দিয়ে বলেনঃ না, না, থাক্ 
ধমপেস মারে! রবাহৃত আমরা। তবু যে আতিথেয়তা এবং সৌজন্য আপাঁন 
দেখয়েছেন তা ভূলবার নয়। 

_কিন্তু আপনারা এখানে আসায় আমরা যে কতো নরাপদ মনে করোছি, 
তা হয়ত আপান বুঝবেন না। কুমারী পেনরোজ বল্লে। 

_যুদ্ধ-বিগ্রহ ছেলেখেলা নয়তো! বল্লেন জেনারেল হাউ। -তৈমন 
আরামের কাজও নয়। কিন্তু কি করা যাবে? পুরুষের কতব্য তো! 

কিন্তু আপান না বল্পেন যুদ্ধ বিগ্রহ আজ সকালেই খতম হয়ে গেছে! 
--স্মরণ কাঁরয়ে দল শ্রীমতী মারে। 
জ্যাকশন্ জেনারেলকে পণ্ম বোতল টি এাগয়ে দিল। 

বিকেল কেটে গেল। সন্ধ্যাও হল। মানহাট্রানের বন-প্রান্তর বাতাসের 
'মমর-ধ্বানতে মুখর হয়ে উঠল। মোমবাতি জলে উঠল মারে-ভবনে। 

খোলা-দরজা দিয়ে পিরিচের গুনঠান্ আর প্রাণখোলা হাসির হুলোড় শোনা 
যেতে লাগল। 

ততক্ষণে পলায়নপর আমোরকান ফৌজের শেষ সৌনকাট পধন্ত হার্লেম 

ব্যহের পশ্চাতে পেশছে গেল। 
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শিকার-স্ক্সগীত 

কনুই 'দয়ে। িকৃিনকে ঠেলা মেরে বৃদ্ধ পুটনাম বললেনঃ ওর সঙ্গে কথা 
বলুন। 

_কি বল্বো এ 

_যা' হয় বলুন। 
_কি? কি বলবো বলুন 

_আঁম জান না। যা'হয় একটা বলুন। দেখছেন না যে, কারও ওর 
»-গ কথা বলা দরকার £ 

--তা বুঝলাম! কিন্ত কি বাল? 
_যা খুশী বলুন। আর কিছু না হয় অন্তত বৃন্টি থেকে আসতে 

বলুন না! 
_বাস্3 তা আপানই বলুন না কেন? 

_না, না, আম ওর সঙ্গে কথা বলতে পারবো না। সসৈন্যে পলায়নের 
কথা মনে করে পুটনাম বল্পেন। 

সেপ্টেম্বর মাসের অসহ্য গুমোট দিনের শেষে, অন্ধকার হ'তে না হতেই 
ধারায় বাঁম্ট নামল। তীব্র তীক্ষণ বরামহাীন জলধারায় গা কন্কন্ ক'রছে। 
[কিন্তু এ বাঁষ্টতে পাওয়া গেল ফুরসৎ পালাবার অবসর। 

মামোরফানদের কামান ভারা ছেড়ে-কেলে পাঁলয়ে এসেছে; কিন্ত প্রবল 
বর্ষণে বৃটিশ কামানের গোলা তেড়ে আসবার ভয়ও রুইল না। পরাভূত 
ইয়াধাকরা হাল্লেমের আমোরকান বাহের পশ্চাতে আশ্রয় নেবার অবসর পেল। 
একট তাঁবু নেই, গা ঢাকবার মত পোশাক পযশ্ত ছিল না। প্রবল বর্ষণের 
মধ্যে যে যেখানে পারে জড়সড় হ'য়ে শীতে ঠকৃঠক করে কাপতে লাগল। 

মফাঁলনের বিগ্রেড কট, মাসাচুসেটসের লোকজন, মার্বলহেডের জেলেরা, 
বোস্টনের গণসেনা আর মিভ্লসেক্সের চাষীরা মিলে এই আমোরকান ব্যহটি 
তখনও দৃঢ়ভাবে আগলে 'ছল। বৃটিশ আর হোঁসিয়ানরা মানহাট্রান দ্বীপের 

5১৭ 
অপরাজেয়--৭ 



অত উত্তরে তখনও ঠেলে এগোয়নি বলেই হয়ত ব্যহটি অট্টট আছে। এলে 
কি হ'ত বলা যায় না। 

মানহাট্রানের উত্তরাংশে গভশর অথচ সংকীর্ণ একটি উপত্যকার উত্তরপাড়ে 

পাঁরখা কেটে রচনা করা হয়েছে এই ব্যৃহ। দ্বীপাঁটর দাক্ষিণপ্রান্ত থেকে দুই- 
তৃতশয়াংশ স্থান বাদ দিয়ে হাডসন নদীর পাড়ে, ক্লারেমণ্টে, সব চাইতে সংকীর্ণ 
ও গভীর এই উপত্যকা ব্লমে প্রশস্ততর হয়ে ইস্ট নদীর 'দকে চলে গেছে। 
গোটা দ্বীপাঁট কাটা পড়েছে আড়াআঁড়ভাবে। তৎকালে উপত্যকাঁটির নাম ছিল 
হলোওয়ে। ব্যৃহ-রচনার পক্ষে চমংকার। ইংরেজ সেনা যাঁদ উপত্যকার 
ঢালুপথ বেয়ে তলদেশে নেমে আবার উপরে উঠবার চেষ্টা করে তাহ'লে এই 
পরাভূত বাহননও তাদের আকরুমণ করে ঘায়েল করতে পারে। পনেরোই 
সেপ্টেম্বর সারা বিকাল, এমনাক সন্ধ্যার পরেও, কনেক্টিকাট- নিউ জার্স 
এবং পেনসিল্ভানয়ার গণসেনা দলে দলে টলতে টল্তে হলোওয়ে পার হয়ে 
মাসাচুসেটস বাহিনীর পারখার পেছনে নিরাপদ আশ্রয় পেল। পরাভূত 
বিগতমনোবল এই সৈনিকেরা নশরবে নয়া-ইংলপ্ডের সৈনিকদের বিদ্রুপ 
টিটকরি হজম করল। দুই সপ্তাহ পূর্বে ব্রুকীলিন পাহাড়ে যে সাহসের 

পাঁরচয় নয়া-ইংলশ্ডের সৌনকেরা দিয়েছিল, বেমালুম তার কথা বিস্মৃত হ'য়ে 
সাহসের বড়াই ক'রবার কোন বাধাই তাদের ছিল না। কেন না আক্রান্ত বা 
বোঁন্টত হবার বিপদের সামনে আজ তাদের পড়তে হয়ান। 

শ্লেষের পাল্্টা-জবাব দেবার মত মনের অবস্থা মধ্যদেশীয়দের ছিল না। 
অসাড়ভাবে মাটিতে শুয়ে ভারা ফৌজদারদের সৈনা জড়ো করে আবার গ্রেড 

গড়ে তুলবার চেষ্টা লক্ষ্য করতে লাগল। প্রবল ধাবায বাঁষ্ট নেমে যখন 
বনকনানি শুরু হ'ল তখনও কেউ নড়ল না। 

ছন্রভঙ্গ বিপর্যস্ত সৈনাদলের মধ্য 'দয়ে হেটে যাবার বেলা ভাজীনয়ান 
ডাইনে বায়ে তাকালেন না। তান পাশ 'দয়ে চলে যাবার পর সোনিকেরা মাথা 

নেড়ে আঁভবাদন করল; পরস্পর [জজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল-কেউ তার চোখ 
দেখেছে কিনা । কনেক্টিকাটের লোকজন তাঁর সকালবেলার ক্রিয়া-কলাপের গল্প 
শুনিয়ে আর সবাইর দঁম্ট আকর্যণ ক'রল। উন্মাদের মত হন্যে হ'য়ে ছুটাছুটি 
করে কেমন করে তিনি তরবারি দিয়ে তাদের বেপরোয়া মেরেছিলেন, সাঁবস্তারে 
তার পল্লবিত কাহনী শোনালে কনেকৃটিকাটের সৈনিকেরা ৷ 

-এক কোপে জোন্সের ঘিল্ বার করে দিলেন। একজন বলে উল। 
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আর একজন কানের পেছনে একটা কাটাদাগ দেখিয়ে বল্লে ঃ এই দ্যাখো না আমার 
কানের অবস্থা । জোর মেরোছিলেন। 

গুলিয়ে ফেলোৌছলেন। দেখে শুনে সব গুলিয়ে ফেলোছলেন। চোখের 
ভাব লক্ষ্য করেছিলে? অপর একজন বল্লে। 

ঘোড়ার পিঠে বসে প্রধান সেনাপাভ কিভাবে বৃঁটিশদের গুলীতে প্রাণ 
দ্বোর জন্য অপেক্ষা করেছিলেন, তার কাঁহনী শোনাল হ্রট্টফোর্ডের একাঁট 
ছেলে । 

নক্স, পুটনাম, মিধালন এবং নোলটন্ একটা গাছের তলায় দাঁড়য়ে প্রবল 
বর্ণের মধ্যে ভাজিয়ানের বিরামহীন পায়চাঁর লক্ষ্য ক'রাছল। রাতদুপুর 
হয়ে গেল তবু তিনি একভাবে পায়চাঁর করছেন। একই পথে একই ভাবে 
একটানা পায়চাঁর চলছে প্রায় পূরো চার ঘণ্টা । কয়েক পা' এগয়ে যাচ্ছেন, 
আবার ফিরছেন, আবার এাঁগয়ে যাচ্ছেন, ফের ফিরছেন। বুটের চাপে ভিজা 
মাটি প্যাচপেচে কাদায় পারণত হ'ল। কোট ভিজে চুপসে গেছে, টুপীর 
একটা পালক ঝুলে পড়েছে কানের উপর তা থেকে ধারায় জল গাঁড়য়ে 

পড়ছে কাঁধে । হাত দু়খাঁন অসাড়ভাবে ঝূলান রয়েছে দু'পাশে; মাঝে মাঝে 
এ একবার শুধু বড় বড় হাতের পাতা মুঠ কবছেন, আবার খুলছেন। 

এ দৃশ্য নক্সের অসহ্য। পুটনামের কথায় সায় দিয়ে সেও মিফাঁলনকে 
এনুরোধ জানাল কথা ব'লবার জন্য। পুটনামও সঙ্গে সহ্গে করুণ মিনাতর 
পুনে বলেঃ ওকে বাঁন্ট থেকে আসৃভে বলুন। 

--বেশ, যাচ্ছি! মিফাঁলন সম্মত হলা। প্রধান সেনাপাঁতব কাছে এগিয়ে 
গষে ডাকলঃ স্যল! স্যর। 

লম্বা লোবটি থেমে একবার সপ্রশন দৃত্টতে মফালনেব দিকে তাকিয়ে 
ফেব পায়চাঁর শুনু করলেন। 

স্যার! বৃন্টতে আর থাকবেন না সার! চলে আসুন। 

-কি বলে” 

-_ বল্লাম, বৃঁন্টতে আর থাকবেন না সার! আমাদের অনুরোধ! ভঙ্জে 
একসা হয়ে গেছেন। 

_ভিজে গেছি? তুমি কি বল্তে চাও বলোতো 'মিফাঁলিন ? 
--আপনি ভিজে গেছেন সার! টাপটুপ ভিজে গেছেন। ভয়ানক ঠাণ্ডা 

লাগতে পারে । 



যাও নিজের কাজ দেখোগে' মিফালন! শান্তভাবে বল্লেন ভাঁজীনয়ান। 
_দোহাই স্যর! যা খুশী আমাকে বলতে পারেন, কিন্তু এখানে থেকে 

অসুখ ডেকে এনে কোন লাভই হবে না। 
ধন্যবাদ মিফাঁলন। যে চুলোয় খুশী যাও। বরন্ত করবে না। 
_জেনারেল ওয়াশংটন! মনতির সুরে ডাকল নক্স। তার একটু 

পেছনেই প7১শাম দাড়য়ে ছিলেন । ওয়াঁশংটন থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেনঃ 
এসব কি মশাই? আপনাদ্রে ক কোন “কাত নেই, কোন বিগ্রেড্...... 

_জেখারেল ওয়াশিংটন! দয়া করে বৃন্টি থেকে চলে আসুন। বলতে 
গয়ে নক্সের গলা ধরে গেল। সে নুখ ফারয়ে সরে গেল। আর সবাই নিরু- 
পাশের মত তাম্বা লোকটকে ঘিরে রইল। 

শাতভাবে শিয়াল-ীশিকাপণ তখন বলেনঃ সবাই আমার সদর ঘাঁটিতে 
চলুন। কারও পোশাকই তো শুকনো নেই। তাই নাও 

ণক্স ও 1মফ?লন তাঁকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। ফ্রিপ্ তৈরী করবার জনা 
বিলি লোহার শলা তাভাচ্ছিল বাইরে : এরাই তাঁকে পোশাক ছাড়তে 
সাহাষ্য করল। ঘনমে চোখ জড়িয়ে আসছে প্রধান সেনাপাতির। এরা দু'জনে 

ধরাধার করে যখন ত।কে বিছানার শুইয়ে দিযে কম্বল 'দিয়ে গা ঢাকা দিল, 
কোন আপাত্তই তান কপ্পলেন না। “ফ্ষপ খাবার সনয় নক্স তাঁর মাথা উস্মু 
করে ধরে রাখল। একটু পরেই শিশুর মত অঘোরে ঘাময়ে প'ড়লেন প্রধান 
সেনাপাঁত। 

নক্স ও মিফলিন এক সঙ্গে বোরয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাল জিজ্ঞাসু- 
দৃঁন্টতে াকাল। উভয়েই মাথা নেড়ে জানাল--ঘুমোচ্ছেন। 'বালর মূক 
প্রম্নের জবাবে তাদের ভদ্র সৌজনাপূর্ণ জবাব শুনে মনে হ'ল, কালো আদমনীটি 
বাঁঝ পহঠস্থানীয়, এ সংবাদ জানবার আধকার তার আছে। 

অসংস্থ হ'য়ে পড়েনান তোঠ বাল জিজ্ঞাসা ক'রল। 
নাঃ। শথা নেড়ে জমার গলে মিফটলিন। অসুস্থ বলে মনে তো 

হল না। 

এব বেশ কি বলা যায় মফিন ঠাহর করে উঠতে পারল না। ওই দীর্ঘ 
ক্লান্ত দেহে যা হয়েছে, তা" বাীঝয়ে ব'পবার মত ভাষা নেই। নক্স কোন কথা 
বলতেই ভরসা পেল না। আগ্নের গাশে বসে একদৃন্টে সে আঁকাবাঁকা 
আগ্নাশখার  দকে চেয়ে রইল কিন্ত এ লোলিহান শিখার মধ্যে সে কোন 
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সান্বনা বা আশার আলোক খুজে পেল না। তার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে। যা 

দে হারাল কোনাঁদনই তার স্থান পূরণ হবার নয়। ভাঁজ্শনয়ার খানদানী 
লোক শিয়াল-ঁশকারী। বড়জোর তাঁর মান-সম্মান ডুবেছে। কিন্ত নক্স 
হারিয়েছে মানের চাইতে অনেককিছ7 বেশী । সে হারিয়েছে শান্তমর গৃহ, 
হারয়েছে গোলগাল আনন্দদায়নী গৃহলক্ষম...তার সঙ্গে গেছে বহু বই... 
বহু আশা আর একটা জাতি...একটা সাধারণতন্ত্র। সমস্ত কল্পনা চুরমার হ'ষ়ে 
গেছে। যে আদশের উদাত্ত আহবান প্রাতীনয়ত তার কানে বেজেছে, যার ডাকে 
ভান দুভগা অবজ্ঞাত জল্মভামর জন্য সে যথাসর্বস্ব, এমনাঁক জীবন পর্যন্ত 
স্বূল করেছে, আক্ত তাও ডুবে গেল। 

-ক্িপ দেবো কর্তা 2 আগুনের মধ্য থেকে আয় একটা তাতান লোহার 
শলা বার করে ক্লিপ তৈরী করতে ব্র্তে বাল বল্ে। পোড়া চানর মধুগন্ধে 
₹” ভরে গেল। 

_খাবেঃ মিফলিন ?জজ্ঞাসা করল নক্সবে। 

অতঃপর আগুনের চুলীর উভয় পাশ্বে বসে দভিনে মগের পব মগ 
»গুবণে রাম্ গিল্তে লাগল। কেউ মখে রা শন্দটি বরল না। 

বাবান্দায় যখন এল, তখন দজনেবই বেশ মৌতাত হমেছে। এক পরে 
ন্শোয় চুর হয়ে দু'জনেরই বাহাজ্ঞান লোপ পেল। মদ্যপানের কোন আনন্দের 

এ্নুভভই তাদের ছিল না। হৈ হুল্লোড়, হাঁস-পাট্রা, গাল-ঘন্দ কিম্লা বদ- 
নাসকতা করবার শান্ত হাঁরযষে ভতের গভ তারা হাত পনাধান নবে মরিশ-ভবনের 

প্রশস্ত বারান্দায় পা 19পে টিপে হাটতে লাগল। ঝাপসা চোখে ঘিকালিনের 

পাধের ওপর 1দয়ে বারান্দার বাহারের দিকে চেয়ে টোবীী বাডায়ালার ক্থা শনে 
পল; অমানই ফস বরে নক্জেব ম.খ দিয়ে একটা কুর্থীল ৬ খাপ বোরয়ে গেল। 
চাথা ঝাঁকানি দিয়ে মিফালনও সে গালাগাল সমথ ন করুল। 

ভোর হবার খাঁনকটা আগে প্রধান সেনাপাতি উচ্ে পড়লেন । এই সময়ে 
৫ঠাই তাঁর অভ্যাস। সামান্য মে কষেক ঘণ্টা ঘুম হয়েছে, ভাতেই বিশ্রামের 

শাজ হায়েছে। চুপে-সাড়ে চটপট: জামা-পোশাক পরে প্রাতরাশের টেবিলে 
বসে প্যানকেক ও মধু খেতে খেতে [তান এড্্জনটা্ট-জেনারেল রীডের 
'ববরণশ শৃনলেন। বাৃঁটিশদে মহলব জানবাধ জন) টহলদাদ পাঠিয়ে সে 
একগাদা খবর সংগ্রহ করেছে। বছব পণ্মনিশ বয়সের [লক লিকে চেহারার 

এই যবকটির হাবভাবেব নধ্যে কেমন যেন একটা মেষেলশ ভবূতা িল। 
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পাথয়ে খোদাই মৃর্তির মত রীডের দেহের গড়ন এবং তার বড় বড় বেগনাঁ 
চোখদাটি এই মেয়েলী ভাবটা আরও পাঁরস্ফুট করে তুলেছে । আর সবাই 
যখন কম্টভোগ করত, ইচ্ছে করে রীড্ পেছনে সরে থাকৃত। মনে হত, নিজের 
আঘাত সইবার ক্ষমতা পরখ করতে তার শংকা হযর়। জনেকসময় ভার্জ- 
নিয়ানের মনে হয়েছে যে রীড্ তাঁকে সমীহ করে। 

তাই আগের দিন, কিছুই ক'ববাপ নেই ঝুঝে, রীভ্ হাত-পা গুটিয়ে চুপ 
করে বসে রয়েছে। কিছুই করোনি। অর্ধানমীলিত চোখে শুধু চাঁরাদিকের 
ধ্বংসের ছাব দেখেছে, আর িঞ্গের পূপু গোল চোটি কামড়েছে। কিন্ত তাব 
পরাঁদন প্রভ্যবে যখন আর সবাই আাগেব দিনের কাণ্ডকারখানায় ভ্যাবাচাকা 

খেয়ে ভূতের মভ চুপ করে বসেছিল, প্ীড্ তখন বিশ্বাসী জনকয়েক লোক 
বেছে বাটিশদেব অবস্থান ও আভিসন্ধি জানবার জন্য পাঠিয়ে দেয়। খঃজে 
পেতে যাদের পেল, তাদের মধ্য থেকে বাছাই করেই তাকে পাঠাতে হল। 

টমাস নোলটন নামে একজন ইযাধা+ এই টহলদার দলের নেতৃষ করে। 
ব্ুকলিন পাহাড়ে ইয়াধীকদের আচরণ দেখেও টমাস মেনে নিতে পারোন যে 
সমস্ত ইয়াধীকই কাপুরুষ । পেখানে সে একটি কনেক্টকাট্ সৈন্যদলের 
সঙ্গে ছিল। সে নিজে পালাম়ান। টমান অবাক হনে গেল যে, তার 

দৃষ্টান্ত দেখে আরও কিছু লোপ না পালমে তার সঙ্গে যোগ দিল। এদের 

মধ্যে নাথান হেল নামে কভোঁ্ট্রব একা িক্ষবকে সে জিজ্ঞাসা করাছিল যে, 
কেন সে ইংরেজদের গোলাবাত্টৰ মুখেও শা পালিয়ে 'স্থর হয়ে দাঁড়য়ে 
ছিল। জবাবে 'িক্ষকাঁট প্রথমে বলেঃ পালাবার জায়গা ছিল না বলেই 
ছিলাম! তারপর একটু ভেবে আবার বলেঃ বিপ্লবের মানে এরা বোঝে 
না। বিপ্লব তো ছেলেখেলা নয়! হয় এই শুরু, না হয় এইখানেই শেষ! 

নোলটন এই জবাবে খুশী হাতে পারোন । অর্থহীন মনে হয়েছে। 
পেশাদার সৈনিক সে, বিপ্লবী নয়। নিজে ইয়াংক বলেই সে ইয়াধীকদের 
দলে যোগ 'দিয়েছে। দাঁড়গোঁফ কামাবার বয়েস হবার পর নিজেই জের 

প্রভু হবার একটা প্রবল আকাঙ্খা তাৰ মধ্যে জেগে ওঠে। সবস্বহারা এক 

বৃদ্ধ চাষীকে পেটের ধাধায় অনোর কা করতে দেখে তার চোখ ফেটে জল 
এসোঁছল। সাবালক হয়ে এ একাঁদই সে চোখের জল ফেলেছে । আর সেই 
জনাই আজ সে বিদ্রোহীর দলে। আজাদী সম্পর্কে নোলটনেব ধারণা কোন 
যাঁন্ততর্ষের ধাব ধারত না। খচায় ধবা পড়লে খে'কশিয়ালী যেমন নিজের 

বাচ্চা-কাচ্চার কাছে ফিরে যাবার আগ্রহে, কিম্বা মৃত্যুবরণের জন্য নিজের পা 
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কামড়ে ছিড়ে ফেলে, নোল্টনের মানাঁসক প্রীতারুয়াও অনেকটা সৈই খধাঁচেয়। 
একটা সহজ কথা বার বার তার মনে হয়েছে যে, কামানের শব্দ শুনলেই 
পালাবে না এমন একদল লোক যাঁদ সে জড়ো করতে পারে, তাহলে একটা 
কাজের মত কাজ হবে। আঁনচ্ছাসত্বেও স্পেন্সার সে অনূমাতি তাকে 'দিল। 
নোলটন' তখন একুশ বছরের হেল, সতেরো বছরের মর্টন এবং উনিশ বছরের 
লেককে ক্যাপ্টেন করে তার ছোট্ট টহলদার দলাঁট গড়ে তুলল। এই দলের 
মধো কারও বয়স ভ্রিশের বেশী নয়। আঁধকাংশই বিশের কম। কিন্তু এই 
নাবালকদেরও একটি বৈশিষ্ট্য ছিল-যে কোন অজ্ঞাত কারণেই হোক, ব্লুক- 
[লনে তাদের কেউ পালায়নি । 

এই টহলদার দলাঁটকেই রীড্ পাঠাল বাঁটশদের মতলব জানবার জন্য। 
কম'ণ্ডারের প্রাতরাশের টৌবলে তাঁব মুখোম্যাখ ব'সে এখন সে তার উদ্দেশ্যের 
কথা জানাচ্ছিল। 

বীড্ বলেঃ বুঝতে পারছেন না সার, লাল-ডীর্ঘয়ালাদের ধারণা, আমরা 
হেরে গোছ। মাফ করবেন স্যর! আমার দ্টরবিশ্বাস, তারা ধরে নিয়েছে 
যে আমরা হেরে গোঁছ। 

ভাবলেশহশন দ্ান্টউতে বড় আদমী তাকালেন তার এড্জ.টাণ্টের দিকে। 
বললেনঃ আমায় সে কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না মিঃ রীড্! 
-সেইটেই তো আমাদের সাবধে সার! ওরা ধরে নিয়েছে, আমরা হেরে 

গোঁছি। কিন্তু এখন যাঁদ আমবা আঘাত হান, তাহলে ওরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। 
বড় আদমী মাথা নাড়লেন, সায় দলেন না। তাঁর না-বলা কথার জবাবে 

চডা গলায় রীড়- বলেঃ কালকে যা হয়েছে হয়েছে। কালকের কথা ভেবে 

আন্ত ?ক লাভ* 
_সে কথা স্মরণ থাকলে ভালোই হবে। ভা্জনিয়ান বল্লেন। 
কিন্ত আমরা এখনও লড়াই করতে পাঁর। 
_না মিঃ রীড্, পারি না। লড়াই তো দুরের কথা, ভালোভাবে পালাবার 

ক্ষমতা পরন্তি আমাদের নেই। 
হাত দুটো প্রসারত করে এড্জটাণ্ট পরাভব স্বাকার করলঃ মাফ 

করুন স্যব! আমারই ভুল হয়েছে। আম স্বীকার করাছ। কিন্তু 
আমাদের টহলদার দলাট সম্পর্কে কি বলেন ? 

তালা ফিবে আসবে । ছাড়াছাড়াভাবে বল্লেন বড় আদমী ।--পাদ'টো 

আছে তো! প্রয়োজন হলে পালাতে পারবে! তারা ফিরে আসবে! 
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মারশ-ভবন থেকে ঘোড়ায় চড়ে তাঁরা হলোওয়ে পর্য্ত এলেন। সেখানে 
মফাঁলনের সঙ্গে দেখা হল। অর্থপূর্ণ দৃম্টতে মিফালন তাকাল রাঁডের 
দিকে। ভার্জীনয়ানের সামান্য পেছনে থেকে রীড্ মাথা নেড়ে হাতের 
ইশারায় নৈরাশ্যের ইগত করল। 

বড় আদমীর কাছে আঁজকার আঁস্তত্ব লোপ পেয়েছে, জেগে আছে শুধু 
স্মতি। যন্তের মত তান হাঁটাচলা কাজকর্ম করছেন। করতে হয়, তাই 
করছেন। এই অর্থহীন পরাজয়ের বিভীষবা তাঁর সমস্ত সত্তা আচ্ছন্ন করে 
রেখেছে । তাঁর দীর্ঘ জীবনের ইতিহাস কু'কড়ে যেন এতটুকু হয়ে গেছে। 
[বশ বছর আগেকার কাঁহনী মনে হচ্ছে কালকের কথার মত। বর্তমান মনে 
হচ্ছে দীর্ঘ বৃক-ভাঙ্গা যাঁতির মত। ভাঁবষ্যং যেন জীবন থেকে মুছে গেছে। 
জটপাকান পাঁচামিশালী স্মাঁতর ভাণ্ডারে ভালমন্দ নানাধরণের কথাই স্পজ্ট 

হনে উঠল। মনে পড়ল, রুগ্ন মুমূরহি শিকারী কুকুবাঁটির কথা । মৃত্যুমুখী 
কুকরাটর অপার মমতামাখান করুণ চাহাঁন দুঃখে বেদনায় তাঁকে আভভুত 

করোছিল ; আবার তাঁর স্ত্রীর সন্তান, তাঁর নিজেরও দুলাল মেয়ে পাতৃসিব 
নৃত্য যোদন বেচারর রোগ-মন্ধণার অবসান করে দিল, সোঁদনও তান শোকে 
আঁভভূত হয়োছলেন। কিন্ত এ দুয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য কোথায় 2 
৫খের সবটাই খারাপ নয়; ভালবাসাব সঙ্গে হয়ত তার জ্ঞাতত্ব রয়েছে। 

মনে প'়ল, একাদন এক প্রাতবেশীর বাড গেছলেন ততীন। ষোলাটি সন্তান 
প্রীতবেশীর। যোলাট হাসখ্বীস আুন্পর স্বাস্থ্যবান শিশু সন্তান কাটি 
তাঁকে ঘিরে হৈ-হুল্লোর জুড়ে দিল। গানজে নিঃসন্তান তান। সন্তান 
সন্তাতির এই আনন্দ কলরোল, বেদনা ও স্নেহের মিশ্রণে তাঁত মধ্যে এক 

অদ্ভুত মানাসক অবস্থা সুষ্টি করল। সহ) করতে পারলেন না। বাইরের 
ঘরে খিল আটকে দুহাতে মাথা চেপে চুপ করে বসে ব্রইলেন। সন্তানের 
দু.থে নয়। এমনি ষোলটি সন্তানের জনক তান কোনকালেই হতে পারবেন 
না, সে দুঃখেও নয়! তাঁর মনে পড়ল, অনামশ শকারী কুকুরাটর করুণ 
চাহাঁন, আধ-পাগলা স্ৎ-মেয়েটির কথা। 

1ক্ভ গতকাল এবং হপ্তা তিনেক পর্বে যা ঘটেছে ভার মধ্যে ভয় বা 
দুঃখের বছু ছল না, ছিল অন্তহীন নরাশা। এই গভঈল নৈনাশ্য তাঁর 
দেমাক ভেঙে চুরে দিয়ে গেছে। 

চুপ করে ব'সে থাকার চাইতে বন্ং চলাফেরা করা ভাল। ভাই ঘোড়ায় 
চড়ে তান সম্মখে ব্যহেব মধ্য দিযে, নোংরা নয়া-ইংলণ্ডের সৈন্যদল ও মধ্য- 
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দেশীয়দের মধ্যদিয়ে এবং শেষ অবাঁধ হলোওয়ের তলদেশে ঘোরাফেরা করতে 
লাগলেন। একলা থাকলে পাছে প্রধান সেনাপাঁতি বৃটিশ ব্যহের দিকে চলে 
যান, এই শংকায় রীভ্ ও মিফাঁলন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে রইল। গত রান্রর 
মুষলধারে বাঁম্টর পর ভোরের আকাশ ধুয়ে-মুছে পরিচ্ছন্ন হয়ে গেছে। 
পাখীর কলরব, মোরগের ডাক ও কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দে মুখর হয়ে উঠেছে 
আজকার আনন্দোজ্জল শিরাঁশরে প্রভাত। হাডসন নদী বরাবর হু হু করে 
হাওয়া এসে উপত্যকায় পাক খাচ্ছে, ঝৃঁটি ধরে নুইয়ে 'দচ্ছে গাছের মাথা, 
ঝরে পড়ছে শুকনো পাতা । 

ঢালু পথ বেয়ে মর্নিংসাইড পাহাড়ে উঠ্ভবার সময় কমপক্ষে মাইলখানেক 

দূরে তাঁরা যুগপৎ গুলীীর আওয়াজ শুনতে পেলেন। বড় আদমী ঘোড়া 
থামালেন, ?কন্ত বন্দুকের আওয়াজ সম্পর্কে কোন আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। 

বাড়ন্ত ছে এসে বলেঃ এ নোলটনের টহলদার দল সার! যাক্, 
বাউিশের দেখা ভাহ'লে পেয়েছে । এখন মজা দোখয়ে দিতে পারবে। 

বুড তশদগ্পণ নড়লেন না। একাদন যে আওয়াজ শুনে তান চাঙ্গা হয়ে 
উঠতেন, আঙ্জ সেই আওয়াজ শুনে কোন চাণ্ল্য, কোন আগ্রহই অনুভব 
লনললেন না। বাঁটশদের ফাঁদে সাটকান সম্পর্কে রীডের প্রস্তাব এবং নোল্- 
উনের টহলদার দলের শাকবাদ্ধর জন্য তার ওকালাতি কানে শুনলেন। ব্যস 

এ প্ষণ্ত। ওদিকে ব্রমাগভ বন্দুকের আওয়াজ হচ্ছে, আর এাঁদকে রী 
ব্চর্ বকপ্ বে চলেছে । অবশেষে নিজেই সে চুপ করল। মিফালনের 
গদ্ভীব মুখের টিবে, ভাকাল সমর্থনের আশায়। তারপর দুজনেই চুপ করে 
বসে রইল বোড়ার পণে। 

বন্দুকেপ্প আওয়াজ থেমে গেলে রীড্ আবার বলেঃ এখুনি ওরা ফিরে 

ভাসবে। আম চিক নল্তে পার স্যর, ওরা বেশ এক পন্কর লড়েছে। 

অস্বীকার কর্নার জো নেই স্যর। গোলাগুলীর শব্দের মধোও ওদের 
বন্দূকের আওয়াজ বেশ বোঝা যাচ্ছল। 

ভলু ভাঁভ্নয়ান ট শব্দ করলেন না। 
নোলটনেব দলে জনাকয়েক ঝোঁপজংগলের মধ্য থেকে বেরুল। তারা 

হভন্তদল্ত হয়ে ছটছে না। বন্দক হাতে করে দুপদক্ষেপে পিছুহটে 
আদছে। ত্রাস, গবশ,ঙ্খলা না তাড়াহুড়ার কোন লক্ষণই নেই এদের মধ্যে। 

আনহুতাদেব্র জনকয়েক সঙ্গীদের কাঁধে ভর করে খাড়য়ে আসছে, জার কয়েক- 

জনন বয়ে নিয়ে ভাসা হচ্ছে। অবশেষে বিশাল-দেহ, ভল্লঃকের মত নোল-- 
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'টন নিজে বেরুল হাসতে হাসতে । প্রধান সেনপাঁতকে না দেখা পর্যন্ত 
হাতের ইশারায় সে রীড্্কে আভবাদন জানাল। অতঃপর টহলদার দলাট 
'একসঞ্গে জড়ো হয়ে ছুটে এল জেনারেলনয়ের কাছে। 

আশ্রয় ছেড়ে শিয়াল পালাচ্ছে দেখে শিকারীরা যেমন চীৎকার করে ওঠে, 
সেই মুহৃতে পাহাড়ের চূড়া থেকে তেমাঁন একটা ঢীংকার শোনা গেল। 

এই চীৎকার মর্মান্তিক আঘাত হানল। ভাঁজনয়ার শিয়াল-শিকারীর 
অন্তরের অন্ঙস্থল বদ্ধ হল। তান বুঝলেন যে, তাঁকে লক্ষ্য 
করেই মহোল্লাসে গোটাকয়েক রণভেরীতে বাজছে ঃ 

আমরা ?শকারে যাবো, 

আমরা কারে যাবো, 

শিয়াল ধরে মোরা খাঁচায় পুরবো, 
তানপপ্প আবার তাকে ছেড়ে দেবো। 

বন-জঙ্গলের পর্দার ওধারে মার্ণংসাইড পাহাড়ের মাঠে-প্রান্ডরে কি ঘটছে 
তা দেখবার কোন প্রয়োজনই ছিল না িয়াল-শিকারীর। একদল ফোতো- 
বাবু সখের শিকাবে বোৌরম়েছে। লঘুপাঁরহাসে উচ্ছল এই ভদ্রলোক-ীশকারীরা 
স্থর লক্ষের ঈদকে এগিয়ে যাচ্ছে স্ানাঁদ্টভাবে। তাদের লক্ষ্য বন- 
কাণ্তার-ঘেরা দেশ-গাঁয়েব এক শিয়াল-শকারী। তার অপরাধ, নিজেকে 'তাঁন 
ভদ্রলোক মনে কর্পবার দুঃসাহস করেছেন। 

সৈন্দলের আর কেউ একথা বুঝতে না পারে, কিন্তু তাঁর কাছে একথা 
সুস্পম্ট। একজন সাধারণ মানুষের অস্তিত্ব অস্বীকার ক'রে ফোতোবাবুর। 
কেমন করে তার সর্বনাশ ক'রে দেয়, ভা তান জানেন। তান বুঝতে পারেন 
যে, তার বিপ্লব-প্রচেম্টাকে শিয়াল-শিকারে পারণত করে তারা এই বিপ্লবকে 
প্রহসনে পরিণত করেছে, খেলোয়াড় কায়দায় তাকে খতম কবে চ্ছে। 

মানসপটে এদের ছাবি তান অনায়াসেই আঁকতৈ পারেনঃ মনোরম প্রভাতে 
কদমে এাগয়ে আসছে 1শকারীর দল, পেছনে তাদের অশ্বারোহী সোৌনক। 
চলতে চলতে বিদ্রুপের মূচক হাসি হেসে হাতের ইশারায় ভর্য বাদকদের 
ইঁত্গত করছে জোরসে এই গান বাজাবার। তারা জানে, তিনি 

যেখানে যেমনভাবে থাকুন না কেন, এ গান তাঁর কানে নিশ্চষই পেশছযবে। 
আর গানের তলে তালে বাব্াঁশকারীরা 'ওইক্!' ইক! শব্দ করে 
ছুটছে। 
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ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে খপ্ করে তান নোল্উনের জ্যাকেট টেনে 
ধরলেন। চমকে উঠল নোল্্টন। 

_সত্ত্ি কথা বল- ইয়াঃীক জানোয়ার! ভয় পেয়েছিসঃ গর্জে উঠলেন 
ভাঁজানয়ার ভদ্দরলোক। 

-হলপ করে বলতে পারি স্যর, না! 
-আমাকে কিম্বা ওদের, কারুক্কেই ভয় কারস্ নাঃ 
_এই দ্যানয়ার কোন কিছুই আম ডরাই না স্যর! শান্তভাবে জবাব দলে 

নোল্টন। 
--তাহ'লে বল, একদল সৈন্য নিয়ে এখান থেকে বাঁয়ে উপত্যকা 'দয়ে 

এগয়ে পাহাড়ের পূব গা বেয়ে ওই শিয়াল-শিকারীদের ঘরে ফেলতে 
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-চৈন্টা করে দেখবো! হেসে বলে নোলটন। 
_তাহ'লে কে দ্যাখ! রড, এর সঙ্গে যাও। সত্গে একটা রোঁজ- 

মেন্ট নাও। না না, ইয়াধীক রোজমেন্ট নেবে না। উইঙনের ভাঁজণনয়ান 
রোৌকহ্রমেন্টাট নাও। মেজর লঁচকেও সঙ্গে নিও । খেয়াল থাকে যেন, ওদের 

পেছনে শিয়াল-শকারের ফাঁদ আম চাই না, চাই ভালুক-ধরা ফাঁদ! 
রড আর আদেশ শুনবার জন্য অপেক্ষা করল না, ঘোড়া ছহাওয়ে 

ভাজশীনয়ান রোজমেন্টাটর খোঁজে গেল। নোলটন আবার তার আহত 
সঙ্গীদের জড়ো করল। এঁদকে কাঁটশের শিকার-সঙ্গীত বে'কে হাডসন 
নদর দকে ঘুরে গেল। 

দিফলিনের দিকে ফিরে আঙুল দিয়ে নদীর কাছাকাছি পাহাড়িয়া পথাঁট 
দোখয়ে শিয়াল-ীশকারী বল্লেনঃ ওই খোলা পথে মুখোমুখি আক্রমণ করতে 

হবে। 
_গুখোম্খ আক্রমণ? হাঁদার মত ভিজ্ঞাসা করল মিফালন। 

জেনারেল, একটা কথা [বশ বার না বলে [ক তোমাদের মাথায় ঢুকবে নাঃ 
আম ভাঁওতা দিতে চাই। বন্দুক তুলে গুলী করতে পারবে এমন 

কয়েক শ' ইয়াংাঁক ভূত খাঁদ জোগাড় করতে পারো তাহ'লে দাঁক্ষণের এ ঢালু 
জায়গা দিয়ে তাদের আগিয়ে দাও। আধঘন্টাখানেক সামলাতে পারলেই হবে। 

তারপর পালিয়ে আসতে পারে। 
আভবাদন করে মিফালন ঘোড়া ছয়ে দিল ইয়াধীকদের খোঁজে । 

প্রধান সেনাপাঁতির কথায় যেমন রাগ হল, তেমাঁন উৎসাহও বাড়ল। 
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তুষারপাতে মর্ণিংসাইভ্ পাহাড়ের পূব গা পিছল হয়ে আছে। বরফ- 
ঢাকা নেড়া পাহাড়ের গা বেয়ে নোলউনের নেতৃত্বে কনেকৃটিকাট- সৌনকেরা 
এবং লীচের নেতৃত্বে ভাঁজীনয়ার সোনকেরা চুপেসাড়ে চটপট উপরে উঠতে 
লাগল। ভারী বন্দকগুলো কারও কারও কাঁধে ঝলান ছিল; আর 
স্লং যাদের ছিল না, তারা গজে রেখোঁছল ছেড়া শার্টের ফুটোর মধ্যে। 
পাহাড় বেয়ে উবার জন্য সবাই এমন ব্যগ্র ছিল যে, ভার্জীনয়ান এবং 
ইয়াংকিরা সাময়িকভাবে পারস্পারক 'বদ্বেষের কথা ভূলে গেল। বেজায় খুশন 
নোল্টন। ভ্যযর্ধবান শিয়াল শিকারীর মনে কি পারবর্ভন ঘাঁটয়েছে পৃরো- 
পর তা স্পম্টভাবে না বুঝলেও, একথা সে বেশ বুঝতে পেরোছল যে, সর্াক্ষপ্ত 

কথা খাটাব্াউর মধ য়ে তারা পরস্পরেব খুব কাছাকাছি এস পড়েছে। 
সম্পর্ণ অপাবাঁচতের মত ভাদেশ সাক্ষাৎ হয়; িকনতি আঘাভ-প্রতাঘাতের 
মধ্য 1দমে তাদেন মধ্যে প্রাভীন্ঠিও হয়েছে সৌোভ্রান্ের রাখীবন্ধন, গড়ে উঠেছে 
সমবন্ত্জ ভ্রাতত্বের সম্পক' । 

খুব চি*৩াশটীল বা কুটিল প্রকাভিত্র মানুন নোলটউন নয়। বাাঁদ্ধজশীবী বা 
বলবীও সে নয়। হৈ-হল্লা মাতামাও৩ এবং পোনিক জীবনের বন্ধূত্ব তাকে 
আনল্দ দেম। এত বহর ধরে থে লড়াইয়েব আগুন ধমায়ি 2 হচ্ছে, সেই 

আগুনে বাপমে পড়বার ত্য সে উদ নীন হয়ে উতঠোছল। সেইভন্যই ভাঙে 
সে রণক্ষেত্রে। ভার দ্টৌবম্বান, সে ননযের পক্ষেই আছে। এ সম্পর্কে 
খংটয়ে বচার করে দেখোন । ফ্ন্ততর্ দিয়ে যাণা বোঝাতিত জানেন, তাঁদের 
কথায় 'বশ্বাস করেই সে সন্ন্ত। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পদ্ষে লড়াই ক'রভে 
সে- কেননা স্বাধীনতার অর্থ তার কাছে অতি সহজ, আতি সনলঃ শতখ- 
দিত হয়ে কারাপ্রাচনেব অন্তগালে 'নীক্ষগত হবার বিপরীত অবস্থাই 
স্বাধীনতা । 

১লোওয়েব খুব বেশী দাক্ষণে সে এবং পীড্ পাহাড়ে চড়তে শু 
করোৌন। নটিশ সেনার পশ্চাতে না এসে, পাহাড়ে মাথায় চড়ে ভলকমে তাবা 
সবুজে উদ্দক্লালা একদল জার্মান সেনার একপাশে পড়ে গেল। আভি 
সন্ভপ ণে পথ দেখে দেখে হোঁসযানবা তাগমে আসছিল আমেরিকান লাইনেব 
শদকে। 

মেজ জীচি বখন দাত দিয়ে একখানা পাথর ধলে উব্য হয়ে পাহাড়ের 

গা ঘসে উচ্ধতে যাচ্ছে, চিক সেই সময় একটি জার্মান ফৌজদাত্র পাহাড়ের 
চড়ার দিকে ভাকাজ।। 
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--ওটা দি হে? চেচিয়ে উঠল জার্মানাঁট। 

ফাঁদে-পড়া ষাঁড়ের মত গর্জে উঠল লাচ্। 'ডগবাজন খেয়ে নোলটন 
তার পাশে এল। সঙ্গে সঙ্গে কনেকটকাট ও ভাজশনয়ার সোৌনকেরাও 

ব্স্তসমস্ত হয়ে পাহাড়ের মাথায় চড়বার জন্য ছুট দিল। এই তাড়াহূড়ায় 
অনেকেরই পাথরে হাত-মুখ কেটে গেল। 

জার্মান সৈন্যদলে তখন হয়ংক-ইক্নংধাক রব পড়ে গেছে। একটি ফৌজ- 

দার জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে তারস্বরে বলেঃ হাতিয়ার তলে নাও! 
অমাঁনই সভোয় বাঁধা পুতুলের মত জাম্মানরা পলকের মধ্যে থেমে 

দাঁড়াল, বন্দ,ক তুলে ধরল এবং সঙ্গে সম্গে ছাড়য়ে পড়ল। যে জার্মান ফৌজ- 
দারঁটি লীচ্কে প্রথম দেখোহুল, পিস্তল তুলে লীচ তাকে তাক করে গুল 
ছ্ড়ল। গুপশীট সরাসার জার্মানটির হদয় বিদ্ধ করল। 

-তাক করো! অশ্বারোহন লোকটি চেশচয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে 
নোয়ান ভিজা গমের ভাটার মত জার্মানদের বন্দুকের মাথা নীচু হল। 

_কফায়ার্! 
আমোরঝান লাইনের দিকে এক ঝাঁক গুলী ছুটে এল। 1তনাট বুলেট 

মেজর লীচের চেশ্চামেচ স্তব্ধ করে দিল। দু'টি লাগল পেটে, একটি 
পাছায়। মুখ থুবড়ে ছট্ফট্ করতে করতে গোঙাতে লাগল মেজর। রন্তু 
মোক্ষণে একটু পরেই তার মততযু হল। নোলুটন ৩খন লাফিয়ে, চেশঁচয়ে, 
হাতের ইশারায় সৌনকদের পাহাড়ের মাথায় চড়বার জন্য ডাকতে লাগল । 
সহসা কপালের পাশে একটা গুলী লেগে সে ঢাল খেয়ে পড়ে যাঁচ্ছল। 

রীড্ ধরে ফেল্ল। 
--তাক করো! আবার আদেশ হল। 
আমেরিকানরা তখনও পাহাড়ের খাঁজে দাঁড়য়ে লড়াই করছে। 

--ফায়ার ! 
কিন্ত এবারকার গুলীর সামনে কেউ বুক পেতে দিল না। উন্মাদ এক- 

গঃয়োম নিয়ে আমেরিকানরা পাহাড়ের খাঁ আঁকড়ে রইল, কিন্তু কেউই 
পাহাড়ের মাথা চড়তে পারল না। পাথরের পর বন্দুক রেখেই তারা গল 

ছড়ল: তারপর ছাগলের ম৩ পাহাড়েব চা অকিড়ে আবার বন্দুকে 
গুলী ভরবার চেম্টা করল। কিন্তু সে চেঘ্টা একেবারেই বার্থ হল। নোল্ 
টনের দেহের বিরাট বোঝা বয়ে রশড্ ছিয়ে এল এবং কনেকটিকাটের দুটি 
সৈনিকের সাহায্যে ঢাকা একটা পাহাড়েত্র খাঁজের উপর তাকে শুইযে দিলে। 
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ফিসফিস করে নোল-টন কি যেন ব'লবার চেত্টা করাছল। এই খণ্ডযদ্ধের 
হৈ-হট্রগোলের মধ্যে তার কথা শুনবার জন্য রশীড্্কে খুব নীচু হয়ে কান 
পাততে হল। শয়াল-শকারী সম্বন্ধেই ক যেন বলতে চাইছল নোলটন । 
সবটা বোঝা গেল না। আঙুল ?দয়ে খাঁজটা দেখিয়ে বলেঃ তাঁকে বলো, 
আহত হয়েছি বলেই আমাকে এখানে থাকতে হলো। বোলো, আমি ভয় 

মাসাচুসেটসের শ' দুয়েক ইয়াধীক 'নয়ে বৃটিশদের ভাঁওতা দেবার জন্য 
লেফটন্যান্ট-কনেল ক্ল্যারীকে আদেশ দিল মিফাঁলন। এই সংবাদ যখন রটে 
গেল, ইয়াধীাকদের এলোপাথাঁর লাইনের সামনে গিয়ে মিফাঁলন বল্লেঃ 
লড়াই করতে তোমাদের হবে না। সে হিম্মংও তোমাদের নেই জাঁন। 
উপত্যকার ওপারে ওই পাহাড়ের মাথায় ঘণ্টাখানেক তোমাদের দাঁড়য়ে থাকতে 
হবে। কন্ত একথা আমি হলপ করে বলে যাচ্ছি, ষে প্রথম পালাবার চেষ্টা 
করবে, আমার হাতে তার মৃত্যু সুনাশ্চত। 

গোমরা মুখ কবে ইয়াংধকরা তাব 'দকে চেয়ে রইল, কোন জবাব 
দিলে না। 

_এগিয়ে চ'লো-_ মার্চ! মিফলিন বলে। 
উপত্যকার তলদেশ দিষে তারা এাঁগষে চল্প। প্রথমে হাটিতে লাগল, কিন্তু 

একট; পবেই ছুটতে শুরু কবল। ঘোডা ছটিযে মফাঁলনেব কাছে এসে 
[শয়াল-শকারী দৌড়োবার কাবণ জজ্ঞাসা করলেন। 

ঠিক বলতে পারবো না স্ব! সসংকোচে জবাব দিল মিফলিন। 

ছুটতে ছুটতে সৈন্যদলাঁট জঙ্গলে মধ্যে ঢুকে গেল। যতক্ষণ তাবা 
পাহাড়ের চড়া পার হয়ে না গেল, সবুজ বন-জগ্গলের মধ্যে মিফাঁলন স্পন্ট 

তাদের শার্ট দেখতে পেল। ইয়াধীকবা ওধাবে যাবার একটু পবেই দুমদাম্ 
গুলীব আওয়াজ শোনা গেল। 

_এঁ শুনুন স্যব! শন্রুকে ভাঁওতা দেবাব কাজ শহবু হয়ে গেছে। 

মিফলন বল্লে। 
বড় আদম ওদের পালিয়ে আসবার জন্য প্রতাক্ষা করতে লাগলেন। 

ভাবলেন, এখুনি হয়ত ওরা প্রাণপণে ছুটে পালাতে শুরু করবে। ঘাড় বাঁকিয়ে 
দেখলেন যে, হাজার হাজার পরাভূত ইয়াংঁক ভূত খাড়া হয়ে কান পেতে বন্দুকের 
আওয়াজ শুনছে। 
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নিরবচ্ছিন্ন বন্দঃকের শব্দ হচ্ছে। চাপাগলায় মিফালন বল্লেঃ সৌঁকি, ওর? 
প্রাতরোধ করছে! তার কণ্ঠস্বরে খানিকটা বিস্ময়ের ভাব ছিল। 

ভাঁজানয়ান একদৃন্টে ঢালু জায়গাটার দিকে চেয়ে রইলেন। পলায়নপর 
লোকজনে এতক্ষণে ঢাল জায়গা ভরে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কই, এক- 
জনও নেই তো! 

--ওরা বাধা 'দচ্ছে স্যর! আবার বল্লে মিফাঁলন। 
-খুব হয়েছে মিফলিন! চোখ-কান আমারও আছে। ভাগো এখান 

থেকে । আর একটা রোজমেন্ট নিয়ে ওদের বলবৃদ্ধি করো। 
প্রধান সেনাপাত নিজে পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে উপরে উঠতে লাগলেন। 

পেছু ডেকে 'মিফাঁলন তাঁকে একলা না যাবার জন্য অনুরোধ করল । কিন্তু 
তানি কান দিলেন না। বন-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে নয়া-ইংলন্ডের 
সৈনিকদের পেছনে এসে দাঁড়ালেন। পাহাড়ের মাথায় একটা পাথুরে দেওয়ালের 
পেছনে থেকে এই অল্পসংখ্যক ইয়াংধীক রক্ষী ইতিমধ্যেই বৃটিশ অশ্বারোহী 
সোৌনকদের পয়লা আরুমণ হটিয়ে দিয়েছে। আর একাঁট লঘু পদাতিক দল 
এগিয়ে আসছে তাদের 'দকে। আগুয়ান পদাতিক দলটি এখনও শ' চারেক 
গজ দূরে, তাই নীরবে অপেক্ষা করছে ইয়াংকিরা। 

একদ্টে প্রধান সেনাপাঁতি চেয়ে রইলেন ইয়াক প্রাত-রক্ষীদের দিকে। 
মনে হল, এরা ভিন্ন জগতের লোক । দেয়ালের ওধারে মাঠের লম্বা লম্বা ঘাসের 
মধ্যে দুটি অশ্বারোহী পড়ে আছে। বাতাসে বারুদের উগ্রগন্ধ। ইয়াংকরা 
ঘাড় ফিরিয়ে তাঁকে দেখল । কিন্তু সামান্য জনকয়েক ফৌজদারই সেলাম করল। 
প্রধান সেনাপাঁতির উপাস্থাততে তারা খুব উৎসাহত হয়েছে বলেও মনে হল 
না। কিন্তু তান না বল্লেন কোন কথা, না দিলেন কোন আদেশ। 

রোজমেণ্টের ঝান্ডা উড়িয়ে জোরসে ড্রাম বাজাতে বাজাতে লঘু পদাতিক 
দলটি আরও কাছে এগিয়ে এল। শ'খানেক গজের মধে। এসে পড়েছে তারা ; 
তব কেউ গুলী ছংড়ছে না। ঠিক এই সময় মিফলিন তার রোঁজমেন্ট নিয়ে 
হাঁজর হল। গ্রীনও সঙ্গে ছিল তার। দীর্ঘ রোগভোগের দরুণ তার চেহারা 
তখনও 'বিশীর্ণ পান্ডুর, চক্ষু রন্তবর্ণ। 

--আরও শ' পাঁচেক নিয়ে পুটনাম এখুনি এসে পড়বে স্যর! হে'কে বল্পে 
মফাঁলন। 

সহসা পেছনে ঘড়ঘড় করে একটা আওয়াজ হল। বড় আদম? ঘাড় ফিরিয়ে 
দেখলেন, নক্স আর তরুণ হ্যাঁমলটন দুই-ঘোড়ায় টানা একটা কামান উপরে, 
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তুলছে। ইয়াংকরা যেই দেখল নতুন নতুন সৈন্যদল ছুটে আসছে তাদের 
বলবৃদ্ধির জন্য, অমনিই দেয়ালের পর চড়ে বৃঁটিশ পদাতিকদের আক্রমণ করল। 
তাদের এই আক্রমণের মধ্যে কোন শৃংখলা, কোন পদ্ধাত বা কোন সামারক 
কায়দা ছিল না। চীৎকার চেশ্চামেচি করতে করতে শত শত হয়াংকি ঝাঁপয়ে 
পড়ল বৃঁটশদের উপর। কেউ গুলী ছতড়ল...কেউ বন্দুক দিয়ে মাথায় বাঁড় 

মারল,..কেউ বা খাল হাতেই কশীরচ চেপে ধরল ..কেউ হাসল...কেউ কাঁদল .. 
কতজন মারাও গেল। তবু বৃঁটিশরা হ'টে যেতে বাধ্য হল। 

প্রধান সেনাপাতও এদের সঙ্গে সঙ্গে এীগয়ে গেলেন। এদের মত তানও 
গলা ছেড়ে চঁৎকান চেশচামোঁচ করলেন। তানও হাসলেন, কাদলেন। তিনি 
জানতেন যে সামারক কলা-কোৌশলের দক থেকে একে লড়াই বলে না। 'কলন্তু 
তাতে দি এসে যায় তাঁর লোকজন এখনও লড়াই করতে চায়, ব্যস এতেই 

[তান সন্তুষ্ট । পুটনাম এবং তার পাঁচশ" লাঁড়য়ে চটপট যাতে এসে পড়ে 
সেজন্য মিফালনকে আবলম্বে সংবাদ দেবার আদেশ দলেন। নক্পের কাছে 
লোক পাঠালেন কোন মতে কামানটা এক পাশে নিয়ে গিয়ে সে 
বৃঁটিশদের নাস্তানাবদ করতে পারে ক না। একটু পরে মিফলিনের খোঁজেও 
লোক পাঠালেন, যাতে পুটনামের পাঁচশ" ল'ঁড়য়ে ছাড়া আরও শ পাঁচেক সৈন্য 

নয়ে সে রণক্ষেত্রের লাইন বস্তৃত করে দেয়। এই উন্মত্ত 'দগ্াঁবাদকহীন 
মাসাচুসেট-সের সৌনিকদের পাঁরবেষ্টনের হাত থেকে বাঁচাতে হবে তো! 

এদিকে বৃটিশ লঘু পদাঁতক দলটি এক আঁচান্তিত, বপাকের মধ্যে পড়ে 
গেল। আমোঁরকান বাঁহনীর অবস্থান জানবার খোঁজে এসেছিল তারা; কোন 
রকম বাধা প্রত্যাশা করোন। বহু গুণ বেশী উন্মত্ত জনতার এলো- 

পাথার আকুমণের মুখে বাধ্য হ'য়ে সম্মুখ সংগ্রামে তারা ক্রমাগত পেছ হটতে 
লাগল। সম্মুখ সংগ্রামে পেশাদার বৃটিশ বাঁহনীকে পেছ হটতে ইয়াংকিরা 
এই প্রথম দেখল। ফলে তাদের মাথ। একেবারেই 'বগড়ে গেল- উৎসাহে আনন্দে 
উত্তেজনায় তারা দিশেহারা হয়ে পড়ল। তখন হাতের বন্দুক হল লাঠ। ওটা 
দিয়ে যে গুলী করা যায় সে খেয়াল রইল না। হাতের কাছে কাঠ পাথর যা 
পেল, তাই ছড়ে মারতে লাগল । িল-ঘীষ-লাথ মেরে, খামচে, ধাক্কা মেরে 
যে যেভাবে পারে বৃটশ পদাতিকদের তাঁড়য়ে নিয়ে চলল। জনতার এই 
এলোপাথাঁর আক্রমণ সত্তেও ইংরেজ পদাতিক শৃংখলা ভাঙল না। বন্দুকে 
গুলী ভরবার কফুরসং না পেলেও শত্রুর সম্মুখে কীরিচ উপচয়ে রেখে ক্রমাগত 
তারা পোঁছয়ে গেল। 
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এইভাবে মাইলখানেক হটে যাবার পর হোঁসিয়ানরা তাদের সাহায্যের জনা 
এগিয়ে এল। বৃটিশ ফৌজের পাশ্বদেশ আক্রমণ ক'রবার জন্য দলবলসহ 
রীড্ যে প্রয়াস করেছিল, তা বানচাল করে দিয়ে পাঁশ্চিমমুখো ঘরে তারা 
আমোঁরকান বাঁহনীর পাশ্বদেশ আরুমণ করল। ঠিক সেই সময়েই আবার 
আমোঁরকানদের অপর পারে একাঁট গোলন্দাজ দল যুগপৎ তোপ দাগতে 
শুরু করল। গোলাগুলীর আওয়াজ শুনে লাল-ডীর্দয়ালা আরও দুটি সৈন্য- 
দলও এঁগয়ে এল পদাতিকদের সাহায্যে। 

এই যুগপৎ আক্রমণে ইয়াংীকদের সম্মৃখে বাহ ছিল্লাভন্ন হয়ে গেল। তারা 
পেছু হট্তৈে আরম্ভ করল; কিন্তু দৌড় দিল না। বন্দুকের-লাঠি 'দয়ে 
আঘাত করে 'খাঁস্ত-খেউড় করে...স্বপক্ষের আহতদের বয়ে এনে...প্রাতিটি 
ইসি জমির জন্য যুঝে ..এক পা' দূ পা" করে তারা পেছ হটে এল। এইভাবে 
হটতে হটতে আবার তারা হলোওয়ের মুখে এল; কিন্তু বৃঁটিশরা উপত্যকার 
মধ্য পযন্ত ধাওয়া করে আমেরিকানদের উপর সরাসার আক্রমণের ঝি নিল না 
দেখে উল্লাসে তারা গগনভেদশ চীৎকার করে উঠল । 

তারা পরাভূত হয়েছে কিন্তু ছুটে পালায়ান। শত্রুর মুখোমাঁখ দাঁড়িয়ে 
বন্দুক আঁকড়ে রয়েছে। এই 'হিম্মতের জন্য িয়াল-শিকারীর মত তারাও 
গর্বত। আবার শিয়াল-শিকারী লৌহশলাকার মত মেরুদণ্ড টান করে বসে- 
ছেন ঘোড়ার পিঠে । কলরবমুখর সোনকেরা ঘিরে ধরেছে তাঁকে; কিন্তু তিনি 
এত আভিভূত যে মুখ 'দয়ে কথা ফুটছে না। 
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ক্কারধীনতা জিন্দাবাদ 

এক সময় বিপ্পবখদের প্রাত নিউইয়কেরি যতটুকু দরদই থাক না কেন, 
ইংরেজরা শহর দখন করবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তা ধূয়েমুছে গেল। তখন 
[বিপ্লবীদের কে কত বেশী ঘৃণা করত, তাই প্রাতপন্ন ক'রবার জন্য শহরের সৎ 
নাক্গীরক মহলে প্রাতিযোগতা শুরু হল। 'বাভন্ন বৃটিশ রোজমেন্টের ফৌজ- 
দারদের ভোজসভায় আমন্ত্রণ করবার জন্য ধনীদের মধ্যে শুরু হল তীব্র প্রাত- 
দ্বান্্বিতা। কোন জেনারেলকে পেলে তো কথাই নেই। সে সম্মান কার কাম্য 
নয়ঃ দেন একজন কনেলি বা মেজর যাঁদ পাওয়া যায়, তাহলেও পাঁচজনের 

কাছে বলা চলে। আর তাও যাঁদ না হয়, কোন তরুণ ক্যাপ্টেন বা ছোটোখাটো 

ফৌজদারও যাঁদ খাঁতর করে তাহলেও নাক সটকান চলে না। নিউইয়কেরি 
সম্দ্রান্ত পাঁরবারগাঁল এই মনোভাব কোনরকম ল্কোবার চেষ্টা করোনি। 
প্রথমাবাঁধই তারা জানত, তাদের স্বার্থ কোনাদকে। 

এ ত' গেল খানদানন পাঁরবার ও বিত্তবানদের কথা। মধ্যাবিত্তরাও স্বস্তির 
নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচল। নিশ্চিন্তে এখন তারা দোকানপাট খুলে বেচাকেনা 
করতে পারবে । তাদের কাছে রাঁজ রোজগারের 'নার্বঘ/তাই শান্তি। তারা 
জানে, এখন আর ধারে কিম্বা বাজে নোটের 'বানময়ে কারবার করতে হবে না। 

এখন লেনদেন হবে চকচকে খাঁট স্বর্ণমুদ্রার 'বানময়ে। এও তারা জানে যে 
হাজার হাজার বৃটিশ সৌনক ও জাহাজ খদ্দেরের আনাগোনায় বাজার সরগরম 
হয়ে উঠবে, দোকানপাটে জোর বেচা-কেনা চলবে। বৃটিশ কামানের আশ্রয়ে 
আবলম্ধেই আবার হয়ত 'নউইয়র্ক বন্দরে বাহবাণিজ্য চালু হবে। 

খাই হোক, ইংরেজরা শহর দখল করায় প্রায় সকলেই নিশ্চিন্ত এবং স্বাস্তি- 

বোধ কারেছে। 'নউইয়কের চারপাশের দেশগ। থেকে হাজার হাজার ভূ'ইফোড় 
অকর্মণ) লোক এসে শহরে ভীড় করেছিল। শহরের সবন্ধ এই গাঁজলা থৈথে 
করত। জীবনে কোন দন এরা সদ্ভাবে শ্রম করে একটি পয়সাও আয় করোন। 
প্রথমে এরা বিপ্লবীদের দিকে ঝুকে পড়ে; কিন্তু যখনই বৃঝল যে ইয়াংকিদের 

৯৯৬ 



সঙ্গে থাকলে লড়াই করতে হতে পারে তখনই তারা ভেগে যায়। এদের সঙ্গে 
ভেসে বেড়াত অসংখ্য দেহজশীবনী নারী। এইট:কু ছোটু শহরে এতো হাজার 
পণ্যা নারীর ভীড় দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। নাবালিকা থেকে শুর: করে 
ফোক্লা থুড়থুড়ি বুড়ী পযন্ত সমস্ত বয়সের, শত শত রূপসী থেকে কুর্পা 
নারী দেহের পসরা 'ফাঁর ক'রে বেড়াত। কোথেকে তারা এসেছে, কেউ জানে 
না। এই ক্ষুদ্র জনপদ এতো দেহজীবনী জোগান দিতে পারে এও বিশবাস করা 
যায় না। ইয়াংকিরা যখন শহর দখল করল, এরা নয়া-ইংলন্ডের চাষাভূষাদের 
চোখ ধাঁধানো সাজ পরল । আবার যেই বৃটিশরা এল, অম্ানই এদের কৃষক- 
বঞ্গনী রূপ বদলে গেল। সাজ-পোশাক ও হাবভাবের বিস্ময়কর রূপান্তর 
ঘ্টল। রেশমী পোশাক ও বেশবিন্যাসের ঠমক দেখিয়ে তারা আঁকাবাঁকা আল- 
গলিতে ঘুরে ফিরে পসরা যাচাই করতে লাগল। পথে যে লাল-ডীর্রয়ালা 
ন্নার্নান বা স্কটল্যান্ডবাসীর সঙ্গে দেখা হল, তারই কানেকানে শুনিয়ে দিলে 
নিজের দাম। শহরের ভদ্র নাগারকেবা কোন আপাতত করলেন না। বন্নং 
এদের উপাস্থাঁততে তারা খুশীই হলেন। একদিক থেকে এরা ভদ্রুঘরে বলাং- 
কারের রক্ষাকবচ তো বটেই। নাগারকরা বল্তেন£ শহরময় যখন আপেল 
ফলছে, কে আর তখন আসবে 'নাঁষদ্ধ ফল কুড়োতে 2 

বৃঁটিশরা শহরে আসবার সঙ্গে সঙ্গে খানাপিনা নাচগান সভা-আভনন্দনের 
ধূমধাম পড়ে গেল। কয়েক সপ্তাহ নিউইয়র্ক যেন ছুটির আনন্দে মেতে 
বইল। শহরে তখন প্রুষের চাইতে মেয়েদের সংখ্যা অনেক বেশী । শত 
শত দেহের পসারনী তো আছেই, তা'ছাড়া তথাকাঁথত ভদ্র সমাজেও নারী 
বেশী পুরুষের চাইতে । পরিবার পঁরজন রেখে বিস্তবানদের অনেকেই কানাডা 
বা ইংলন্ডে সরে পড়েছিলেন। ভূ'ইফোড় 'বিপ্লবাঁদের প্রাতি ঘৃণায় যুবকেরা 
রবার্ট বোজার্সের দলে যোগ দিয়ে ওয়েস্টচেস্টারে লাঁকষে ছিল। ভাগ্যা- 
ন্বেষী এই সোনিকাট আস্ত একট প্রাণহীন নির্মম শয়তান। দাগাবাজী ও 
খুন-খারাবর জন্য রোজার্সের রেঞ্জার্স দল কয়েক বছর পূবেহি নাম কিনেছে। 

রবার্ট রোজার্সের মানব-বদ্বেষের কথা স্মীবাদত ছিল। যে কোন 
আদর্শ বা উদ্দেশ্যের ভালমন্দ সে যাচাই ক'রত শান্তির মানদণ্ডে । শান্ত মানে 

গায়ের জোর। কোন যুন্ত-তকের ধার সে ধারত না। তার মতে যে বলবান 
--জোর যার, সে-ই ঠিক। মায়া মমতার কোন বালাই তার 'ছিল না। এমনাঁক 
ধনজের প্রাতও না। জ্সাধারণকে সে ঘৃণা করত। এ হেন রবার্ট রোজার্স 

নতুন জগতকে ভেঙে গড়বার কাজে ব্রতী হলেন। জলন্ত অগ্নিগোলকের মত 
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যে পথে সে এগিয়েছে, সেপথ পুড়ে খাক হ'য়ে গেছে। তার জীবনের 
ইতিহাস মৃত্যু ও ধ্বংসের ইাতহাস। তবু এতাঁদন বিশেষ সবিধা করে 
উঠ্তে পারোন। বহ্ বৎসরের দুভণগ্য ও পরাভবের শেষে নিউইয়র্ক এবং 
ওয়েস্টচেস্টারের তরুণ টোরীদের নেতা হিসাবে রোজার্স এতাঁদনে প্রাতিম্তার 
পথ পেল। কন্তু এ সত্বেও সামান্য উৎপাত সাম্ট করা ছাড়া বড় রকমের 

কোন কিছ, করবার শান্ত সে সঞ্চয় করতে পারোন। আমোরকান ফৌজের 

আশেপাশে ও পেতে থেকে কখনও কয়েকজন শান সাবাড় করা, কিম্বা 
দলত্যাগীদের ধরে সাড়ম্বরে পুড়িয়ে মারা ছাড়া বিশেষ কিছু সে করতে 

পারোন। ইপ্ডিয়ানদের কাছ থেকে, আর উত্তব-আফ্রকার জলদস্যুদের দলে 
থেকে, যে দ্যা সে আয়ত্ত করোছল, সেই দস্যবাভ্ততে হাত পাকান ছাড়া আজও 
নতুন কিছ? করবাব শান্ত তার ছিল না। 

িউইয়ক্ণ শহর দুই দিকেই তাল রেখেছে । কারবারী ও শ্রামকের তরুণ 
পুত্রেরা স্বাধীনতার সন্তান দল নামে একটা বাজে গুপ্ত প্রাতিষ্ঠানে ঘোগ 
শদয়ে বাপেদের চাটয়েছে, মা'দের কাঁদয়েছে। কথার বদলে খন কাজের সময় 

এল, এদের অনেকেই আলেকসান্দন হ্যাঁমলটন নামে একাঁট ওয়েস্ট ইপণ্ডিয়ান 
তরুণের নেতৃত্বে গািত গোলন্দাজ দলে যোগ দিল। এখন তারাও শহব ছেড়ে 
চলে গেছে। এদের স্থান পবণ করেছে কিহু অকর্মণ্য নিরক্ষর ভবঘুরে 
আর বাৃঁটিশবা। 

নিউইয়কের সামান্য কিছু শোকই বৃচিশদের সাদর অভ।ঞনা জানাল 
পপাবোন। ়িহুদশরা এদেল অন্যতম। পবাড়হ ছিন্নাভল্ন ইযাধাবদেব সঙ্গে 

সঙ্গে তাদের সমস্ত আশা-ডবসাও 'ছনাবাচুন্ন হমে গেছে। মনো- 
প্রাণে তারা 'বিগ্লবেণ সঙ্গে নিতোদেব ভাগ্য জড়িঘে দিয়োছল। অস্ত্র 

বহনে সক্ষম সমস্ত ়িহদী যোগ দিয়োছল বদ্রোহা ফৌজে। বিপ্লবেব 
প্রাও ভাদেব এঁকান্তিক আকর্ষণের কথা 'িযহ্দীবা গোপন করোন ; বরং 
খাঁনকটা ভাবপ্রবণ বলে চেশচয়েই সে কথা জাহিন কৰেছে। সেতু পাব হয়ে 
এসে তাবা সেত ভেঙ্গে দিষেছে। িরবান পথ বন্ধ। য়িহদীবা তাদের 
উপাসনা-ঘবে আশ্রষ দিয়েছে আহতদেব, বৈঠকখানা করেছে যড়ষন্ত্রেন আড্ডা, 
নগদ টাকা ঢেলেছে জয়াড়ীর মত শূধূ একখানা তাসের উপব হারাঁজতের 
বাজ রেখে । হয় সব যাবে, না হয অঢেল আসবে । মদ রাখবার ঘরে শুয়ে 

গ্যাধগ্রণের যন্ত্রণা যানা ছটফট কবছে তারা ছাড়া সব বিহু যুবকই চলে 
গেছে ইয়াংীকদেব সঙ্গে । 
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আঁবাশ্য প্লিহদীদের এই আভিজ্ঞতা নতুন নয়। তাদের দশর্ঘ ইতি- 
হাসের ধাঁলমলিন পাতায় এমাঁন অবস্থা আরও অনেকবার ঘটেছে । দরজা- 
জানালায় খিল আটকে মেয়েরা চোখের জল ফেলেছে অন্দর মহলে । পরাজিত 
এবং অপমাঁনতের জন্য সৌঁদন নিউইয়র্ক শহরে একমাত্র ়হ্দী নারীই 
চোখের জল ফেলোছিল। প্রবীণেরা উপাসনা-ঘরে জমায়েৎ হয়ে প্রার্থনা 
করলেন, নিব্বাসতের এই শেষ আশ্রয় যেন ভেঙ্গেচুরে না যায়। হেম সালো- 
মন নামে ফক্ষম্নারোগজীর্ণ ক্ষণবল একটি পোঁলশ-য়িহদী অস্ত্র বইতে অক্ষম 
বলে পেছনে পড়েছিল। তার বাড়ীর মদ্যশালায় বেপরোয়া জনাকয়েক ফড়- 
যল্লকারীঁর এক বৈগকে বন্তুতা করতে উঠে দাঁত খিঁচয়ে, কাশের সঙ্গে রন্তবাঁম 
করে একমান সে-ই হলপ করে বললঃ এই তো সবে শুরু হলো। 

সতেরোশ' ছিয়াত্তর সালের বিশে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার প্রান্কালে এই নিউইয়র্ক 
শহরেই একটি যুবক উদ্দেশ্যহীনভাবে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তার 
আটপৌরে বাদামী রঙের তাঁতে-বোনা সুট্টর কনুই, হাঁটু; এবং পাছার পর 

তাল লাগান। মাথায় ছিল পুবনো গোল একটা টুপীঁ। উত্তরে লোকেরা 
তখন এ ধরণের টু্পী খুবই পছন্দ করত। ছেলেটির বয়স বছর একুশ । 
মুখচোখের চেহারায় তাকে আরও ছোট বলে মনে হয়। দেশ-গাঁয়ের লোক 
অপাঁবচিত জায়গায় এলে যেমন খানিকটা ইতস্তত কবে সন্তর্পণে পা ফেলে, 

নীলনবন, গাল-লাল এই যুবকটিও তেমাঁনভাবে হাঁটছিল। ভাবসাব দেখে 
তাকে 'নিবীহ দর্শক বলেই মনে হয়। যেন শহর দেখতে বৌরয়েছে। 

লাল-উীর্দয়ালা দেখলে আনাড়ীর মত হকচাঁকয়ে সে হাঁদাব মত ফিক 
কবে হেসে ফেলত। একবার ইয়াধীকদের একটা মরচেধবা কীঁবিচ কুঁড়য়ে 
নিয়ে নাভ সন্তর্পণে সে ভোঁতা 'দকটা আঙুল দিয়ে পবীক্ষা করে দেখল। 
যূবকাঁট শহরেব যত্রতত্র ঘুরে বেড়াল। ইস্ট নদীর জাহাজঘাটা থেকে হাডসন 
নদীর জেলেদেব আহ্ঢা পর্যন্ত, আবার শহরেব উত্তবে ওলন্দাজদের উইপ্ডাঁমল 

থেকে শুরু করে বোলং গ্রীনের মসৃণ ঘাসের গালিচা অবাধ সবর্প ঘুরে 
বেডাল যুবকাঁট। বোঁলং গ্রীনে বৃঁটিশরা ষোল-পাউণ্ডার কামানের একাঁট 
ব্যাটাঁব সাজয়ে বেখেছিল। এই কামানগুলো দেখে যুবকাঁটর মনে ছেলেদের 
মত কৌতূহল জেগে উঠল। গুটি গুঁট পা ফেলে সে এগয়ে গেল কাছা- 
কাছি। সন্তর্পণে হাত বাঁলয়ে অনুভব করল কামানের ঠান্ডা গা। 

-এই! হাত দিও না। শান্ী হে€কে উঠল। 
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--মস্ত বড় কামান তো! যৃবক বল্লে। 
-আমি আরও বড় কামান দেখেছি। এখন যাও, সরে পড়ো । 

বৃটিশরা একটা আলাদা গনদামঘরকে সামারক রসদখানা বানিয়োছল। 
খাঁনক পরে দেখা গেল, যুবকটি তার আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দু" চারটে 

ধমক দিয়ে তাকে হটিয়ে দেওয়া হল। 
শহরের উত্তর-মহল্লায়, ওয়াল স্ট্রগটের খানিকটা উত্তরে একটি টহলদার 

দল তাকে থাঁময়ে নানা প্রশন জিজ্ঞাসা করেঃ সেকে? কেন এসেছে, কেনই 
বা সন্ধ্যার পর নিউইয়র্ক শহরের পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ইত্যাঁদ। 
_'জার্স থেকে এসেছি আম। মেজর রোজার্সের দলের খোঁজে ঘরে 

বেড়াচ্ছ। সাজেশ্টকে বললে যুবকটি সাবনয়ে। 
-আর নিউইয়কের কোন ব্যাটাচ্ছেলে যে মেজর রোজার্সের দলে ভীড়তে 

চাইছে না, তাই তো বুঝে উঠতে পাবাছ না। 
হাঁদার মত হেসে উঠল যুবকাঁট। 
_সে যা হোক, এখন রাস্তায় আর ঘোরাঘুব কোরো না; তাহ'লে 

কয়েদখানায় ভার্ত হতে হবে। সাজেন্ট সতর্ক করে দিল। 
এরপর সে অন্ধকার অলিগাল 'দয়ে চলাফেরা করতে লাগল । টহল- 

দারের লণ্ঠন আসছে দেখলেই দৌড়ে আবূডালে সরে দাঁড়াত। বন্ড ক্লান্ত 
হয়ে পড়েছে ঘূবকাঁট। গত তন দিনে মাত্র কয়েকঘণ্টা ঘুম হয়েছে। কোন 
পাল্থশালায় বা গণিকালয়ে যাবার ইচ্ছা ছিল না। ভাবলে, কেউ হয়ত তাকে 
চিনতেও পারে। কিন্তু রাত বেড়ে যাবার সঞ্জো সঙ্গে র্লান্তিও বেড়ে চল্ল। 

একবার মনে হল, কোন 'য়িহুদীীর বাড়ী গেলে কেমন হয়! গৃহস্বামীকে 

বলে-কয়ে রাত কাটাবার মত স্থান নিশ্চয় জোগাড় করে নেওয়া যাবে। এই 
মনস্থ করে প্রথমে যে বাডাঁটির দিকে সে অগ্রসর হল, তার ফটকের সামনে 
শান্ত পাহারা 'দিচ্ছল। বাড়ীতে কোন লোকজন ছিল না। এরপর মনে 

হল যে আবার কোন বাড়ণর খোঁজে গেলে হয়ত ভীমরূলের চাকে খোঁচা 
দেওয়া হবে। 

সোঁদন সন্ধ্যাবেলা বারবনিতারা বার বার তার পথ রোধ করে দাঁড়য়েছে। 

িন্তু সবাইকেই সে একই জবাব দিয়েছেঃ আমার পকেট ফাঁকা । আর 
একাট মেয়ে যখন আবার তাকে থামাল, তাকেও সে একই জবাব 'দয়ে পাশ 

কাঁটয়ে যাবার চেম্টা করল। কল্তু মেয়োট খপ করে তাব হাত টেনে ধরল। 
_যেও না। মেয়োট বল্ে। 
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থমকে দাঁড়াল যূবকঁটি। মনে হল হাতের সেই মৃদু চাপেই সে জন্ঠর 
মত ফাঁদে আটকা পড়েছে। কি দূর্বল সে! মোচড় 'দয়ে হাতটা ছাড়ে 
নিয়ে সে তাকাল মেয়োটর দিকে । দেখল, ছেণ্ড়া লেস দেওয়া গাউন ও নীল 
টুপী পরা, মূখে রঙচঙ্মাখা, কালোচোখো একটি ছিপৃঁছপে মেয়ে তাকে 
টেনে ধরেছে। 

-কিসের ভয় করছো? মুচকি হেসে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল। 
_কিছুর না। আমার পকেট ফাঁকা। 

-আঁম টাকাকাঁড় চাইনি তো! বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল মেয়েটি 

িছুই সে পরোয়া করে না এমান ভঙ্গীতে ছেলেটির মুখোমুখি দাঁড়য়ে 
জিজ্ঞাসা করল মেয়েটি তুমি ইয়াংক, তাই নাঃ 

_না। 
_িকসের ভয় করছো তাঁমিঃ আম তো ডাইনী নই যে তোমায় খেয়ে 

ফেলবো! 
ছেলোট আবার হাঁটতে শুরু করল। কিন্তু মেয়েট চটপট পেছ পেছ 

এসে আবার যবকাঁটর হাত টেনে ধরলঃ অত ভয় কিসের গোঃ আমি 
জান তাঁমি ইয়াংধীকশ পল্টন যখন শহরে ছিল, তখন তোমায় দেখোছ। 

ধীরে ধীরে মেয়োটর দিকে ফিরে এমনভাবে চোখ পাকিয়ে ছেলেটি 
তাকাল যে, নীরব শাসান দেখে মেয়েটি ভয়ে খাঁনকটা 'পাঁছয়ে গেল। তখন 

ছেলেটি এমাঁন কষে মেয়োটর কব্জি চেপে ধরল যে, যল্তণায় সে উঃ-আঃ করে 

পড়ল। 

_শীগৃঁগর চলে এসো! এ আবার পাহারায়ালা আসছে। 
ছেলোট চেয়ে দেখল, সাত্যই পাহারায়ালার আলো এগিয়ে আসছে। 

সঙ্গে সঙ্গে দে' ছুট । যুবকাঁট টের পেল যে মেয়েটিও তার পেছন পেছন 
দৌড়ে আসছে। রাস্তাঁটর শেষ প্রান্তে এসে দেখে যে, আর একাট দোলান 
লণ্ঠন তার পথ রোধ করে আছে। দুই লশ্ঠনের মধ্যে আটকা পড়ে সে 

হতাশভাবে অন্ধকার গিটার দেয়ালগুলোর দিকে তাকাতে লাগল. .ভাবতে 
লাগল ?ক করা যায়.. অসহায়ের মত পা দিয়ে মা ঘসতে লাগল। ঠিক 
এমনি সময় বাহুতে মেয়েটির হাতের স্পর্শ অনুভব ক'রে নীরবে তার অন 
সবণ করে ছেলোঁট জমাট-বাঁধা অন্ধকার ফাটলের মধ্য দিয়ে আরও গভাীরতর 
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অন্ধকারের মধ্যে পড়ল। মনে হল একটা দুয়ার পার হয়ে এসেছে। কপাট 
বন্ধ করে দিয়ে মেয়োট তার পাশেই দাঁড়য়ে ছিল। শুনল, তখনও সে হাঁপাচ্ছে। 

_যাক্ বাপু! উঃ কি গায়ের জোর তোমার! আমার হাতটা এখনও 
টনটন করছে! 'িসাঁফস্ করে বল্লে মেয়োট। 

অন্ধকারে যুবকটি [খিলখিল করে হেসে উঠল। সহসা তার উরুতে ও 
বক্ষদেশে মেয়োটর উষ্দেহের চাপ অনুভব করল। মেয়েটিকে দেখবার জো 

নেই এমান জমাট অন্ধকার। মাথায় ও পোশাকে যে গম্ধ সে মেখেছে, শুধু 
তার ঝাঁজ নাকে আসছে। এই আশ্রয় দেবার জন্য সে কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা 
জানাতেও সে প্রস্তুত। কিন্তু রাস্তায় যে রঙচঙ-মাখা দেহপসারণী তাকে 
পাকড়াও করছে, তাকে কি কবে কৃতজ্ঞতা জানান যায় ? 

-চকমকি আছে। আলো জেহলে দেবো 
না, দরকার নেই। 

চটপট জবাব দলে যুবকাঁট সরাসার। মনে হল. মেয়োটর দেহ 
শন্ত হযে উঠছে। তান তরুণ জীবনে এই সর্বপ্রথম সে আঘাতের অদৃশ্য 
সংজ্ঞাতনত উচ্ছাস টের পেল। কেমন হকচাঁকয়ে গেল। মনে পড়ল 'নজের 
মর্যাদা ও শিক্ষা সহবতের কথা । তাব তুলনায় মেয়োট আদতে কি? মনে 
পড়ল গশর্জায় লেখা উপদেশের কথা । সহজ সরল দ্ব্য্থহুখন ভাষায় সেখানে 
কুলটা নারীকে শয় তানেব সহচবী, নরকেব দ্বাব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। 

-_-আমার কাছে টাকাকাঁড় কিচ্ছু নেই। আবার জানাল ষবকাঁট। তবু ভাল 
অন্ধকাবে মেয়োটব মুখখানা দেখা গেল না। 

মূবকটির হাওড ধবে মেযোঁট তাকে ঘবের মধ্যে দিয়ে হাঁটিয়ে নিষে বসতে 
বছা। মেযোঁটর দেহের ভাবে খড-ভাতি শন্ত গাঁদটা চুবমুব কবে উঠল। 

খাঁনকটা দ্বে সরে বসেছে সে। 1শিবদাঁড়া টান করে গোঁজ হয়ে বসে রইল 
ছেলোট হাতে হাত চেপে। বসবাব একটু পবেই ক্লান্তি ফরে এল। 
বিছানান পব বসতে পেয়ে গা এীলযে দেবার ইচ্ছা হল। 

_তোমান নাম কি? মেষেট জিজ্ঞাসা করল। 
_নাথান হেল। 
-তুমি ক বিদ্রোহ : 
-হাঁ। 

লুকোবাব আর কোন প্রয়োজনই ছিল না। তার ইয়াংক খোলার ঢাকাঁন 
কোথায় যেন ইতিপ্বেই ফুটো হ'য়ে গেছে। 
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__তুমি ক পল্টন ছেড়ে পাঁলয়েছো) আবার জিজ্ঞাসা করে মেয়েটি। 
-না। 

- আম না থাকলে ধরা পড়ে যেতে তো! তোমরা ইয়াংকরা যেন কেমন- 
ধারা। টাকা টাকা করেই আস্থর। বারবার আমাকে শোনালে, টাকা নেই, 
টাকা নেই। টাকা চেয়েছি তোমার কাছে 2 

অন্ধকারের মধ মেয়োটির কণ্ঠস্বর যেন ছোট্র একাঁট বালিকার মধুর কণ্ঠ- 
ঝংকার বলে মনে হল। 

_এখানে নিয়ে এসেছ আমাকে সেজন্য ধন্যবাদ। ধীরে ধীরে বল্লে 
ছেলোট। নিজেকে তার অনেক বড়, অনেক শাঁন্তমান কেউকেটা লোক বলে 
মনে হল। এই একুশ বছর বয়েসের মধ্যে নিজের সম্পকে এমন ধারণা কোন- 

কালেই হয়ান। 
মেয়েটি তার কথার কোন জবাব দিল না। একটু পরে সে বুঝল যে 

মেয়োট কাদছে। অন্ধকানে ভার ফোঁপান ?িড়ালেব ফোঁস ফোঁস শব্দের মত 
শোনাচ্ছে। িংকর্তব্যবিমট হয়ে ছেলেটি খাঁনকক্ষণ বসে রইল : তারপর 

হাত বাঁড়য়ে মেয়োটর জন্য হাতড়াতে লাগল। প্রথমে তার হাতে একখান 
কোমল উঞ্ণ বাহ্ ঠেকল। পরক্ষণেই হাত পড়ল নরম বক্ষচূড়ে। সঙ্গে 
সঙ্গে হাত টেনে নয়ে এল। ক্লান্ত সর্তেও মনটা কেমন চণ্চল হয়ে উঠল। 

পাপের সঙ্গে নীরব সংগ্রাম আরও জোবদাব হল। জোর করে তাকে মুখ 
খুলতে হল। মেযোর নাম ধখন সে জালতে চাইল, তখন তাখ ঠোঁট শুকিয়ে 
কাত হয়ে গেছে। 

-হেলেন। মেয়োট বলে। 
_- শোনো, কেদো না। সান্তনা সবে বলে যুবকীটি। 

_কাঁদান তো! ইচ্ছে কবলে, ওরা চলে না যাওয়া অবাধি এখানে 
থাকতে পাবো। 

ফুবকাঁটি মাথা নেড়ে সম্মাত জানাল। খেষাল ছিল না যে অশ্ধকারে 
তার কোন অঞ্গভঙ্গ মেয়োট দেখতে পাচ্ছে না। তারপর আবার সে চুপ করে 
বসে রইল। চোখ জাঁডয়ে আসছে ঘুমে । সহসা কনুইতে মেয়োটর স্পর্শ 
অনৃভব করে ঘুমের ঘোব কেটে গেল। 
_কত বয়স তোমার? মেয়োটি জিজ্ঞাসা করল। 

-একৃশ বছর। 
_আঁম আঠারো । বিয়ে করেছো তুমি? 
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”না। 

-কোন ভালবাসার মেয়ে আছে ? সরলভাবে জিজ্ঞাসা করে মেয়েটি । 

'অন্ধকারের দরুণ আবার সে ছেলোটর মুখের ভাব দেখতে পেল না। 
মেয়েটি যতই এগিয়ে আসছে ততই খড়ের গাঁদ চুরমূর করছে। কাছে এসে 
মেয়োট আরও জোরে তার হাত চেপে ধরল। 

-তোমার বাড়ী কোথায় 2 জানতে চাইল মেয়েটি। 
--কভো্ট্র- কনেকাঁটকাটে। 

এখন ছেলোট প্রায় ঘ্বাময়ে পড়েছে । কামবৃত্ত পূরাপ্রি দমন করতে 

পারোন বলে তার অর্ধচেতন মন কামনার মাদকবসে মশগুল হয়ে আছে। যৌন 

লালসাব জাবকরসে ভেজান ক্লান্তি বড মধুব লাগছে । কথা বলছে ফিসফিস 
কবে ঠোট নড়ছে বলে মনে হয না। 

-শুয়ে পড়ো। একট; চাপ দিযে মেয়েটি চিৎ করে শুইয়ে দিলে তাকে। 

সেও বাধা দল না। খড়ের গাঁদর উপর পা তুলে শুয়ে পড়ল। পাশে বসে 

মেয়োট তার গালে টোকা 'দতে লাগল। বেশ আবামে শয়ে ইল ছেলোট। 
যন্মচালতের মত তার কথার জবাব দিতে দিতে ঘুম ক্রমে গভীরতর হযে এল। 
একবাব আপাতত করে ছেলেটি ব'লৌছল যে তার কাদামাখা জামা-জতোয় 
বিছানা নোংরা হয়ে যাবে। 

আচ্ছা সেজন্য ভাবতে হবে না। হেসে উঠল মেয়োট। তারপর নিজ 
হাতে জুতো খুলে দিল। 
_নেকৃঁটিকাটে কোনাঁদন যাইাঁন আম। জাযগাটা বুঁঝ খুব ভালো ? 

[জজ্ঞাসা করে মেয়েটি । " 

-আমারও ঠিক মনে পড়ে না। 

তুমি কি কৃষক? মেয়েটি জান্তে চাইল। 
-স্কুল মাস্টার। 

_যাঃ! বিশ্বাস হয় না। মেয়েটির কণ্ঠস্ববে অকৃত্রিম শ্রদ্ধার ভাব ফুটে 
উঠল।--সাঁতা বলো! তাই? 

_-সাঁত্যই বলছি। আম ইয়েল কলেজে পড়েছি। ছেলোট বল্লে। কিল্তু 

এই মেয়োটর কাছে তার বিদ্যাবাদ্ধ জাহিব করবার কোন প্রয়োজনই বে ছিল 
না আধঘুমল্ত অবস্থায় সে খেয়াল একেবারেই হল না। 

_যাঃ! একটু থেমে বলে মেয়েটি । -আঁম লেখাপড়া একদম জান না। 

আধো-ঘৃমে হেসে উঠল ফুবকটি। 
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_সাঁত্য। কিচ্ছু লেখাপড়া জানি না। পড়তেও পার না। উপাসনা" 
গৃহে লোকে ভগবানের কাছে যেমন ত্রুট স্বীকার করে সাল্বনা পেতে চার, 
তেমনি অকপটে ব'লে মেয়োট। 

নিজগৃহের মদ্যশালায় বসে মোমবাতির ক্ষীণ আলোকে যক্ষমারোগজণণ 
নাুব্জদেহ বেটেখাটো 'য়িহ্দী সালোমন সলাপরামর্শ করতে লাগল। আর 
যখনই কাশ আসাঁছল, মুখের কাছে ক্যাম্ব্রক রুমালখানা ধরে থুক করে গয়ের 
ফেলছিল। একাঁট স্কচ্ খালাস, মোটাসোটা একটি ওলন্দাজ দোকানদার, 
ইংরেজী-না-জানা আহত একটি পোল এবং 'য়িহ্দী উপাসনাগহের বন্ধ 
কর্মচারী ছিল তার সঙ্গে । শেষ হাতিয়ার হিসাবে সালোমন এক সর্বনাশা 
প্রস্তাব এনেছে। বিকাল থেকে সেই নিয়ে তুমুল বাকবিতন্ডা চলছে। 
রাত দুপুর হয়ে এল, তবু এরা কোন সদ্ধান্ত করে উঠতে পারোন। 

পরস্পরের মুখ চাওয়াচায় করে চুপ করে বসে ছিল তারা । সবাইর 
চোখ লাল। তারা জানে যে, শীগাঁগরই তাদের যে-কোন একটা সিদ্ধান্ত 

করতে হবে। বেশী বিলম্ব করা চলবে না। কিন্তু এই সাময়িক নগরবতায় 
তাদের চক্রান্তের তাৎপর্য, তার গোটা ছবিটা স্পম্ট হয়ে উঠ্ল। বুঝতে পারল, 
বিঘান্ত ঘা সারা যায় না, তাকে উপড়ে ফেলা ছাড়া উপায় কিঃ নিউইয়র্ক 
আমোঁরিকার সবশ্রেষ্ঠ বন্দর, সবোন্তম জাহাজঘাটা। খাদ আশ্রয় আরাম- 

িলাসের সব কিছুই পাবে এখানে । কিন্তু এখন এই ানউইয়কণ শত্রুর আঁধ- 
কারে। প্রাচীর ঘেরা বাসার মত এই শহরে স্খলপথে আসবার উপায় নেই ; 
কিন্তু বৃটেনের শান্তশালী নৌবহর চিরকাল একে করায়ত্ত রাখতে পারবে । 
শত্র-অধিকৃত এই শহর বিষকাঁটার মত চিরকাল আমোরিকার বুকে 'বি'ধে 
থাকবে : আর গোটা দেশ তারই 'বিষজবালায় ছটফট করবে। 

একটা উপায় আছে। অনেকাঁদন ধরে ওয়াশংটন সে কথা ভেবে এসে- 

ছেন। কিন্ত কংগ্রেস মত দেয়ান। নিষেধ করেছে । দেশের প্রাতাঁটি সাম- 
রক পর্যবেক্ষক জানে, এছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। ওষুধ 'দয়ে যে 
ধবষান্ত ঘা সারা বায় না, তাকে উপড়ে ফেলা ছাড়া উপায় কি? নিউইয়র্ক 
ধস করতে হবে-প্াঁড়য়ে ছাই করতে হবে। তাহ'লেই টোরী বিভীষণ দল 

এবং বৃটিশ-জার্মীন আক্রমণকারীরা ঠেলা বুঝতে পারবে । কিছ্য নিরপরাধ 
লোক অবশ্য কম্ট পাবে। কিল্তু বিপ্লবের জন্য ওটচু মূল্য দিতে হবে 
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বৈ কি! বিপ্লব খেলা-খেলা ব্যাপার নয়। এ একম্খো রাস্তা । এ পথে 
যারা পা বাড়ায় তাদের পেছনে দাবানল জলে ওচঠে। 

-পেছনে ফিরে তাকাবার জো থাকে না। নীরবতা ভেঙ্গে সালোমন বলে। 

ওলন্দাজ দোকানদারাট মাথা ঝাঁকয়ে বলেঃ কিন্ত ধ্বংসের মধ্য দিয়ে 
তো কোন সমাধান হবে না। 

না, না! পেছনে ফিরে তাকাবার কোন উপায় নেই। বারবার বলতে 
লাগল য়িহদশীটি। 

দুপুর রাতের খাঁনকটা পরে নাথান হেলের ঘুম ভেঙ্গে গেল। আল- 
চাতরার মত কালো অন্ধকারে চোখ মেলে সে কিছই দেখতে পেল না। 
খড়ের উপর পাশ ফিরে শুয়ে কেমন-করে সে এখানে এল তাই মনে করবার 

চেষ্টা করল। অন্ধকারে মেয়েটিকে ভাল করে দেখতেও পায়নি। তাই তার 
কথা তেমন ভাল মনে পড়ছে না। তাছাড়া দিচের মত কালো আঁধারে এখন 
তাকে দেখবার চেষ্টা করাও নিস্ফল। মোজা-পরা পা দয়ে খজে সে জুতো- 

জোড়া পেল-পরলে। তারপর এই অন্ধকার গর্ত থেকে মুক্ত হাওয়ায় বোরয়ে 
পড়বার আগ্রহে দরজার জন্য হাতড়াতে লাগল। আন্দাজ ভুল হল না। দরজা 
পাওয়া গেল। 

কপাট খুলতেই খাঁনকটা নক্ষত্রের আলো ঘরে ঢুকল। তখন ব্ঝল, 
কোথায় সে ঘমিয়েছিল। জ্ঞানালাহীন খুপার। বিছানা, একখানা চেযার 
এবং ঘরের কোণে একটা গোলমত নিস দেখে বুঝল যে, মেয়েটি তার সঙ্গে 
এক বিছানায় শোয়ন। গুবুঠাকুরেব মত তাকে আরামের জায়গাটি ছেড়ে 
পদয়েছে। এগিয়ে গিয়ে মেয়েটিকে জাগাবার ভবসা পেল না। হাতড়াতে 

হাতড়াতে বোরিয়ে পড়ল বাস্তায়। লঙ্গায় দুঃখে তার দেমাক ভেঙে টুকরো 
করো হয়ে গেছে। একটানা হেটে চল্ল যুবকটি । সামান ঘণ্টা কয়েকের 

ঘুমে কান্ত দেহের বিষ-বেদনা ষেন আরও বেড়েছে। বারবনিতার বাড়ী 
থেকে ছ' সাতটি বাড়ী পার হবার সঙ্গে সত্গে সে বুঝতে পারল যে 'নিউ- 
ইয়কে? আগ্ন লেগেছে। 

প্রথম প্রথম আগুনের লোলহান শিখা দেখে ভেবেছিল, ও তেমন কিছ; 

নয়। কিন্ত ভীত ব্রস্ত নগরবাসীর চীৎকার ছ্টাছটিতে রাম্তায় যখন ভাঁড় 
জমে গেল, তখন সে বুঝতে পারলে ষে বড় রকমের একটা কিছ ঘটেছে। 
তখন সেও অন্যান্য লোকজনের সঙ্গে ছ্টতে আরম্ভ করল। আপনা থেকেই 
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তার মনে হ'ল যে লোকজনের ভীড় ঠেলাঠোৌঁল ও উত্তেজনার মধ্যেই সে সব- 
চাইতে 'ানরাপদ। শুধু তাই নয়। আগুনের লোলিহান শিখা তার মত 
তরুণকে স্বভাবতই উৎসাহে উত্তেজনায় উদ্দীপ্ত করে তোলে। ইচ্ছে হল, 

স্বেচ্ছাসেবব আশ্ন নির্বাপক দলে মিশে আগুন নেভাবার ব্যর্থ প্রয়াসে যোগ 
দেয়। কভোষ্ট্রতৈে এমন সুযোগ কখন-সখন পাওয়া গেছে। কন্তু সেখান- 
কার ছোটখাটো আগ্নকাণ্ডের চাইতে আজকের বৈশ্বানরের তাণ্ডব অনেক 
বেশ উত্তেজনাকর। রঙচঙা-ডীর্দয়ালা সৌনকদের ছুটাছ্াট, বারবানতাদের 
শলরব, কামানের বিপদসংকেত তোপধবাঁন এবং নগরবাসদের আর্ত চীৎকার- 
চেশ্চামোচসব মিলে আজকের দৃশ্য অনেক বেশী আকর্ষণীয় হ'য়েছে। 
আঁদ্যকালের আগ্ুন নেভাবার ব্যবস্থার দরুণ মফঃস্বল শহরেব আর দশজনের 
মত সেও বিশ্বাস করত যে বৈশ্বানর সবশশান্তমান, বড়সড় আগুনের কাছে 
মান্য নিতলত অসহায়। পকন্তু সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভাবপ্রবণ 
মানুষ হঠকাঁরতা বশে এই দুত্কর্ম করে বলে সে এর ঘোরতর বিরোধী ছিল। 

সেকেলে ওলন্দাজ বাড়ীগ্াল ততক্ষণে শুকনো কাঠের মত দাউ দাউ 
করে জবলছে। লক্লকে আগুনের শিখা, কাঁড় বরগা ও দেওয়াল পড়ার 
দুমদাম্ ধৃপধাপ্ শব্দ দূর থেকে রণক্ষেত্রের সোরগোলের মত মনে হয়। 
আঁপ্নাশখার দাপটে রাত দন হয়ে গেছে। আলোকোজ্জবল পথেঘাটে নাইট- 
শার্টপরা নাগারকদের ভঁড় এবং সেই জনাকটর্ণ পথ দিয়ে হস্তচালিত পাম্প 
টেনে নিয়ে যাবার জন্য বৃঁটশ সৈন্যের অক্লান্ত চেষ্টা দেখে তার ইতিহাসের 
একটি কাহনন মনে পড়ল। প্রাচীন ইতিহাস পড়বার সময় প্রজ্জবলল্ত 

রোমের এমনি চিত্রই সে মনে মনে একেছিল। রাজধানী রোম পুড়ে যাচ্ছে 
দেখেও সমাট রো বাঁশী বাজান থামাননি। কন্তু রোমেব সে আগুনের 
সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের একটি ঘুগ খতম হয়ে যায়। আকস্মিক উল্লাসে 
উদ্দীপ্ত হয়ে হেল ভাবল যে আঁজকার মাগ্নকাণ্ডও ষৃগান্তের ইংগত। 
উত্তেজনা ও হুড়াহ্াড়র মধ্যে সে সঙ্গীদের চরম পবাজয়েব বথা ভূলে গেল। 
চনে হল, বৈশ্বানবের দাপটের কাছে বজয়ী বাঁটিশেবা কত ছোট, কত অসহায়। 

চোখের উপর 'বাজত শহর পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে দেখেও কিছুই করতে 

পারছে না। 

ভাঁজশনয়ানকে। আলোকোদ্ভাঁসত দাঁক্ষণ আকাশের 'দকে মুখ করে 
দুজনেই এসে দাঁড়াল জানালার কাছে। ঘুমের ঘোর তখনও পুরাপুরি 
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কার্টোন। দাক্ষিণ আকাশে কেন এই অপূর্ব অপার্থব আলোকচ্ছটা দেখা 
যাচ্ছে, তার কারণ কেউই ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারছিল না। যতটা সম্ভব 
নিরূন্তেজ কণ্ঠে হ্যারসন বল্লেঃ ভাবসাব দেখে আমার মনে হয় স্যর, নিউ- 
ইয়র্কে আগুন লেগেছে । এত বড় আগুন জলে উঠবার মত কিছুই নেই 
আমাদের লাইনে। 

এই কথা শূনে কমাণ্ডারের মুখে আনন্দ উৎসাহ কিম্বা হতাশার ভাব 
ফুটে ওঠে কিনা দেখবার জন্য ঘাড় বাঁকিয়ে তলচোখে তাকাল হ্যারিসন। 

গকল্ত তাঁর মুখ ভাবলেশহান, পাথরের মূর্তির মত স্থির। বলেনঃ দেখুন 
তো মিঃ হ্যারিসন, আমার ঘোড়াটা প্রস্তৃত আছে কিনা ? 

ঘোড়ায় চড়ে বড় আদমশী যতই দক্ষিণে এগুচ্ছেন ততই লক্ষ্য করছেন যে 
আলোকচ্ছটা যেন বেড়ে চলেছে। হালেমে পেশছে মনে হল, দক্ষিণ 

আকাশে অরুণোদয় হচ্ছে। প্রথমে ভেবোছলেন, হয়ত কোন একটা বড় 
বাড়ীতে আগুন লেগেছে, না হয় সেউ হয়ত নদীতে নোউর-করা শন্লুর এক- 
খানা অতিকায় রণতরীতে আগুন লাগিয়ে দয়েছে। কিন্ত এখন বুঝতে 
পারলেন মে গোটা শহর দাউ দাউ করে জহলে না উঠলে সারা আকাশ এমান- 
ভাবে উদ্ভাঁসত হতে পারে না। তাঁর আভপ্রায় এমনিভাবে 'সিম্ধ 

হয়েছে দেখে মনে মনে বেশ খুশীই হলেন; তবু সাঁঠিক সংবাদ না পেয়ে 
কোনরকম ভাবপ্রকাশ করবেন না বলে 'স্থর করলেন। 

হলোওয়ের উত্তরে একটা নেড়া পাহাড়ের মাথায় তিনি ঘোড়া থেকে নাম- 
লেন। একে একে তাঁর স্টাফের সবাই এসে সেখানে জমায়েং হল। নক্স, 

পুটনাম, মিফালন, স্পেন্সার, গ্রীন, রীড্, স্মলউড এবং আরও জনবারো এসে 
ঘেপ্যাঘেণষ করে নীরবে দাঁড়য়ে রইল। এই 'িভীষকাময় ধংসের মুখো- 
মুখ দাঁড়য়ে তাদের মধ্যে সব চাইতে মুখর লোকও হতবাক হয়ে গেছে। 
এদের মধ্যে জনাকয়েক ধার্মিক, আঁধকাংশ যুক্তিবাদী এবং দু'একজন নাস্তিক! 
গকন্ত সব চাইতে আঁবশ্বাসীও এই 'বভীবকার সামনে দাঁড়য়ে আড়স্ট হয়ে 
গেল। 

ঘণ্টার পব ঘণ্টা তাবা এই ধৰংসের ছাঁবর দিকে চেয়ে রইল। আঁগ্নাশখায় 
প্রোজ্জবল নক্ষত্রখাচত আকাশ ক্রমে পান্ডুর কুয়াশায় ঢাকা পড়ল: 
বৈশ্বানরের ভয়াল মূর্ত ধীরে নিমেঘ পৃব-আকাশে দিনকরের রূপ পরিগ্রহ 
ক'রল। 
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আবার সেই রউচঙ্মাখা বেটে বারবানতাটর কথা যখন নাথান হেলের 
মনে প'ড়ল, তখন তাকে খুজে বার করা অসম্ভব। বড় দেরীতে কথাটা মনে 
পড়েছে। তবু প্রাণপণে সে মেয়েটির বাসার গাল খুজে বার করবার জন্য 
ছুটোছাটি করল। দৌড়োদৌড় করতে "গিয়ে বহু হোঁচট খেল, গা-হাত-পা 
ছড়ে গেল, ভীড় ঠেলে যাবার চেম্টা করল, দু'একটা লাল-উীর্দয়ালা সৌনক- 
কেও কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মেরে সাঁরয়ে দিল, কিল্তু কোন লাভই হল না। 
কিছতেই মেয়েটির জানালাহীন খুপাঁর বার করা গেল না। যোদকে গেল 
সর্বই আগুনের লোলহান [শিখা তার পথ রোধ করে দাঁড়াল। 
অবশেষে চেম্টা ছেড়ে দিল। বেদম রাগ হল শহরের সব কিছুর উপর। 

মনে মনে বল্লেঃ এখন সরে পড়া দরকার। অনেকক্ষণ কাঁটয়েছি শহরে। 

দেখাশোনার যা তাও সেরোছ। এখন খসে না পড়লে সন্দেহ করবে। 

জনতাব ভীড় ও আগুন ছেড়ে সে উত্তরমুখো হাটতে শুরু করল। কিন্তু 
এত ক্লান্ত যে চলবার ক্ষমতা ছিল না। একটা খড়ের গাদা দেখে হাত দিয়ে 
তার মধ্যে গর্ত করে 'নয়ে সে বসে পড়ল। ঘ্যাময়ে পড়তে বিলম্ব হল না। 

ক্লাল্তর অবসাদে একটু পরেই গভীর ঘুমে এঁলয়ে পড়ল। 
ভোরবেলা যখন ঘুম ভাঙল, আগুন ভখনও জবলছে। ইতিমধ্যে আরও 

কাছাকাছি এসেছে। কিন্তু দনের আলোয় তেমন বিভীষকাময় মনে হচ্ছে 
না। মাথা ও পোশাক থেকে খড় ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াল নাথান। 

খহ্ডর গাদার মাঁলক তাকে চালা থেকে বেরুতে দেখে বেশ দুচার কথা 
শোনাল। কিন্ত সে ট্য শব্দাট করল না। একটা বারকোষ থেকে খানিকটা 

জল খেয়ে, সেই জলেই মুখ-মাথার কাঁল-ঝুলি ঘষে সাফ করে আবার উত্তর- 
মুখো হাটিতে শুবু করুল। 

এখন আর গত রান মত উত্তোজত আধপাগলা জনতার সঙ্গে দেখা হচ্ছে 
না। এখানকার লোকজন অনেকটা প্রকৃতিস্থ : তাই আরও ভয়ংকর । ক্ষাত 
বা হবার হয়ে গেছে। এখন এরা যে কোন বকম প্রতিহিংসা নেবার তালে 

আছে। আগুন নেভাবাপ সাধা এদের নেই। কিন্তু বিদ্রোহাঁরা এখনও শহরে 
রয়েছে। তাদের উপর রাগের ঝাল মেটান যেতে পারে! পথ চলতে চলতে 
একবার হেল পাঁথস্পাম্ৰরে এক বৃদ্ধ য়িহ্দীর মৃতদেহ দেখতে পেল। আবার 
দেখল যে এক নরীহ গোবেচারার গলায় কাঁস পারয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আর 
বেচারী আর্তনাদ করছে। 

শহরের উপকণ্ঠে এসে সে আরও সন্তর্পণে চলতে শুরু করল। কিন্তু 
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একট বাদেই বুঝল যে, শহর থেকে বেরুবার প্রাতিটি রাস্তা এবং পায়ে চলার 
পথে বৃটিশ সৈনিক পাহারা দিচ্ছে। অনেকবার সে নিউইয়ক্ ছাঁড়য়ে উত্তর- 
দিকে পালাবার চেম্টা করল; কিন্তু প্রাতিবারেই সতর্ক প্রহরী দেখে দ্বিগুণ 
জোরে পেছু হটে আসতে হল। নরগ্গমনের পথ রুদ্ধ দেখে নিজেকে ফাঁদে- 
পড়া জানোয়ারের মত অসহায় মনে হল। ধোয়া লেগে চোখ লাল হয়ে হীতি- 
পূর্বেই জল গড়াচ্ছল; এখন মাথা গুলিয়ে শ্রমে শংকায় দরদর করে ঘাম 

বেরূল। একবার গাঢাকা দিতে গিয়ে তাকে পাথরের প্রাচীর টপৃকে একটা 
মোরগের ঘরে আশ্রয় নিতে হল। মুরগীগুলো এমন কক্-কক্ শুরু কবে 

দিল যে ধরা পড়বার ভয়ে [িলমান্র বিলম্ব না করে বেড়ার কোলঘে“ষে হামা- 
গুঁড় দিয়ে সে একটা জংলা জায়গায় লুকল। অদূরেই শীর্ণ একাঁট 
শ্রোতস্বতী িল। উপুড় হ'য়ে শুয়ে পেট ভরে জল খেয়ে নিল নাথান। 

তারপর গাছের আড়াল দিয়ে আতি সন্তর্পণে একটি আপেল বাগচা পার হয়ে 
সে প্রশস্ত একটা মাঠের প্রান্তে দাঁড়াল। বড় রাস্তা এখান থেকে পোয়া মাইল 
বাঁয়ে। এতদূর থেকেও বৃটিশ উহলদারের চটকদার লাল-উীর্দ মালুম হয়। 

মাঠটা কোনমতে পার হতে পারলেই নিশ্চিল্ত। প্রান্তরের উত্তর প্রান্ত থেকে 

হযরত একটানা জংগল চলে গেছে হলোওয়ে অবধি। একবার ওঁদকে যেতে 
পারলেই হয়। উবু হয়ে উধ্বৰ্বাসে দৌড় দিল হেল। 

মা প্রায় পার হয়-হয় এমান সময় সে একদল প্রহরাঁর নজরে পড়ল। 

সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক গুলী তেড়ে এল। মোড় ফিরে সে ডানদিকে দৌড় 
দল । বনের প্রান্তে দেখলে একদল লাল-টীর্দযালা। শ৬খন আবার মোড় 

ঘরে বায়ে ছুটতে শুরু করল। বিণ সে পথও সবৃজে-ডীর্দয়ালারা রোধ 
করোছিল। 'নরুপায় হয়ে তখন সে পেছন নে দৌড় ?দল। কন্তু ততক্ষণে 
চারন বাঁটিশ অশ্বারোহ তাকে ধরবার জন্য জোর কদমে হুটে আসছে । 

জেনারেল হাউ-র সদর ঘাটতে মেজব ঝুড্াল ক্রেয়ারের সামনে হাজব 
বব। হল ছেলোটবে। 'ছন্লাভন্ন কোট, গালে টানা একটা কাটার দাগ নয় 

নশরবে দাঁড়য়ে রইল নাথান হেল। মাঝে মাঝে তার পুরু ঠোটদুখান সামান্য 

কেপে উত্তছে। মেজর ক্রেয়ার টৌবলের ওধারে বসেছিলেন। চোখেমুখে 
শবরাস্তর ভাব। সামনের টেবিলের উপর কতগুলো হাতেলেখা কাগজের 
টুকরো এবং কাঁচা হাতে আঁকা বয়েক টুকরো মানাচত্র। বিরান্তর সুরে 

মেজব ক্রেয়ার প্রশ্ন করলেনঃ এ সব ভোমার হাতের লেখা অস্বীকার করতে 

চাও 2 
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_না স্যর। আমার কাছেই পেয়েছে এগুলো। 
_বেশ লিখতে জানো দেখাঁছ। 
-আমি ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ি-এ. পাশ করেছি। ছেলেটির 

কণ্ঠে একট? আত্মম্লাঘার ভাব ফুটে উঠল । 
বটে! আম তোমাদের মফঃস্বলের িক্ষাকেন্দ্রগ্লো খুব পছন্দ কাঁর। 

নাম ক তোমার 2 

--ক্যাপ্টেন নাথান হেল। 

পদবীর কথা পরে হবে। কোন রোৌজমেন্ট 2 

কর্ণেল নোলটনের কনেকটিকা্ রেপ্ডার্স স্যর! 
রেঞ্জার্স! হায় পোড়াকপাল, ভিখারীর মত ভেকই যে দেখতে হলো! 

হ[, তোমাদের রোৌজমেন্ট এখন কোথাষ ? 

--জ্াাননে স্যর! 

_জ্গানো না! মেজবের কণ্ঠস্বরে ধৈযদ্যাতর লক্ষণ টের পাওয়া গেল। 

চুলোয় যাক সব বাজে কথা । শোনো, তুমি গুপ্তচর । কি বল্লাম বুঝতে 
পারলে 2 

ছেলেটি মাথা নাড়ল, কিন্ত এই আকাঁস্মক উপলাম্ধতে তাব চোখ 
ছনেছলয়ে উঠল। 

_ধ্থা বাঁড়য়ে লাভ নেই! অসামারক পোশাক_পকেটে এই সব বাগজ- 

পশুর, নিয়ে যাও- একে গুলী কনে হত্যা করবে! 

উার্দ নেই আমাদেব। কারও নেই! অসহায়ের মত বল্পে ছেলে। 

মেজর দু' এক শানিউ নীরবে কাগজেব টুক্বোগুলো আঙুল দয়ে 
'ডাচাডা করলেন: তারপন পাশে দাঁড়ান সাজেশন দিকে চেয়ে বলেন 

নানংহামের কাছে নিয়ে যাও। জাল সালে ফাঁস দেবে। 

পবাদন নিমেঘ সুনীল আকাশে সদয় হল। ফফরে হাওয়া 
নইছে। চাঁরাদিব পাখী ললনবগখর 1 সব, ঘাস বালসর্বে ঝলমল করছে । 

হাওয়ার দোলা লেগে মেপ্ল পাতার অপূর্ব রন্তবাগ [দচ্ছে চোখ ধাঁধিয়ে। 

এমান সুন্দর প্রভাতে ফাঁসি দেখবার জন্য সমবেত জনতার প্রায় সকলেই 
আবহাওয়ার তাঁরফ করল। কেননা বছরের এমনি সময়ে শত সহস্র মাইল 
পশ্চিমের দীর্ঘশ্বাস বয়ে এনে হুহ করে ঝড়ো হাওয়া হাড্সন্ নদীর বুকে 
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ফোনল ঢেউয়ের মাতন জাগিয়ে নউইয়র্ক শহরে এমন আবহাওয়া সৃষ্ট করে 
যে, দুনিয়ার কোথাও হয়তো তার জড় মিলবে না। 

ড্রাম বাজনার সঙ্গে সঙ্গে হেল যখন বাইরে এল, মনে মনে ভগবানের 
কাছে সে একাঁটমান্র প্রার্থনাই জানালঃ আমায় ভয় জয় করবার শান্ত দিও 
ভগবান! যে ভয়ে বুকালন থেকে পালাতে হয়েছে...ষে ভয়ে আবার তারা 

শনউইয়র্ক থেকে পালিয়েছে .যে ভয় তাদের পৌরুষ মর্যাদা ও আদশের 
অবমাননা কবেছে যে ভয়ে ফুটফুটে বাঁলকাবা আত্মবিক্য় করে রূপজশীবনী 
হয়. .যে ভয়ে তিন হাজার মাইল সাগর পাড় দিয়ে তাদেরই সমভাষাভাষী 
মানুষ এসেছে তাদের স্বপ্নসাধ ভেঙ্গে চুরমার করে দেবার জন্য, মনে মনে 
ভগবানের কাছে সে একান্তিক প্রর্থনা জানাল যে, এমনওরো সমস্ত ভয় যেন 

তার মন থেকে মুছে যায়। হাত ম,্ঠো করে একবার টান হয়ে দাঁড়াল হেল। 
বোঙলের ছিপি এটে ভার সমস্ত হদয়দৌবল্য যেন আটকে রাখল। তার- 
পর ধীল পদক্ষেপে সব ঘাসের ওপর দিয়ে হেশ্টে চল্ল। 

আরন্ত গাল, নল চোখ, উসকো-খুস্কো চুলে নাথান হেলকে নাবালক 

বলে মনে হচ্ছিল। হাসবার চেষ্টা করাছল ছেলোট। প্রত্যাসন্ন মৃত্যুমুখী 
বালকের মূখে কম্টকাঁপত বিষণ্ন হাঁসবেখা তাকে মর্মান্তিক করুণ পৌরুষ- 

মাণ্ডত করে তুলল। ছোট্ট তান জাীবনস্নাঁতর কোন কথাই সে স্মরণ কর 
বার চেম্টা করল না। জীবনে একাটমান্র নারী তাৰ কাছে আত্মসমর্পণ কবে 
প্রত্যাখাত হয়েছে । সেই মেয়েটিন কথাও মনে এল না। না ভাবলে বাপ মা 
1কম্বা পল্টনে আসবার সময় কভোন্ট্রর সরল পল্লীীবাসীর িস্ময়াবমৃশ্ 

চাহনির কথা। এমনাঁক এই উন্মুক্ত হাওয়া, নীল আকাশ ও সবুজ ঘাসেব 
সঙ্গে যে তার শেষ দেখাশোনা হচ্ছে সে খেয়ালও ছিল না। 

[কিন্তু শেষ অবাধ সব ?কছুই ওলট পালট হয়ে গেল। সে বাঁচতে চায়। 

মনে প্রাণে সে উপলাব্ধ করল ষে, সে বাঁচতে চায় আবার ফিরে যেতে চায় 
1বপ্লবী সাথীদের কাছে। বপ্লব নামে এক অপর. প্রলয়ঙকর রহস্যাবৃত 
ইম্টের সাধনায় ব্রতী হয়েছে যে ?ছল্বাস দ.ঃসাহসশ দল, নাথান ফিরে যেতে 
চাষ সেই সহকাঁম্মদের সাদর বাহৃবেন্টনে। কন্তু আরক্ড-গাল, হাসমাখা 
মুখ এক বালকের ফাঁস দেখবার জনা নউইয়কের যত ভদ্রলোক জমায়েং 
হয়োছল, তাদের কেউই বুঝল না ক মর্মান্তিক অন্তদ্বন্দ চলেছে ফাঁসির 
মণ্ডের সামনে-দাঁড়ান এই তরুণ বিপ্লবঁর মনে। 
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নর ভয় পায়নি 

জবলন্ত উল্কার মত জেনারেল চালস ল দাক্ষণা্চল থেকে হলো- 
ওয়েতে পরাভূত আজাদ বাহনশর সম্মুখে হাঁজর হলেন। তাঁর আগমনের 

প্রত্যাশার দিন গণাঁছল সোনকেরা। কয়েক সপ্তাহ ধরেই প্রতীক্ষা করাছল 
তাঁব আসবার। জেনারেল লীর যোগ্যতা সম্পর্কে নয়া-ইংলন্ডবাসী ও 
দক্ষিণদের কোন মতভেদ ছিল না। বিবজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে দাক্ষিণদের 
কথায় সায় 'দয়ে তারাও স্বীকার করত যে, সৌনক ও স্মরনেতা হিসাবে 
ভাঁজীনয়ার শিয়াল-শিকারর মধ্যে যে যে গুণপনার অভাব ছিল, মিঃ লশ 

ভার সব কির আধকারণ। চার্লসটাউনে যেভাবে তান ইংরেজদের প্রাতিহত 
করোছলেন, সবাই পণ্চমূখে প্রশংসা করত সেই কাতিত্বের পড়ে শোনাত তাঁব 
সামরিক ভবিষ্যদ্বাণী ..ধূলোর পর ছিখে রাখত তাঁর রণকৌশল উচ্ছবাসত 

প্রশংসা করত তাঁর সাহসের...তাঁরফ করত তাঁর চাতুরীর॥ বপ্লব জনতার 

মধ্যে সব চাইতে অপদার্থ ভীরু ইয়াংকি ভাঁড়ও দেমাক দেখিয়ে বলত যে, 
জেনারেল লঈ'র নেতৃত্বাধীনে সেও তামাম দীনয়ার শ্রে্ঠ লড়য়েদের একজন 
হতে পারত। যত দোষ যত ভূলচুক তার সব দায়ত্ব ইতিমধ্যেই এরা শিয়াল- 
1শকারীর কাঁধে চাঁপয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বলেছে যে জেনারেল লী যাঁদ 
নেতা হতেন ভাহলে সবাঁকছ্ অন্যরকম হত-আজকের এ দশা কিছুতেই 

হত না। 

মনে মনে শিয়াল-শকারশও এদের অনেক কথা স্বীকার করতেন। বেশ 
ভালভাবেই তান জানতেন যে, সমরনেভা হিসাবে যে এলেম ভর্জ ওয়াঁশং- 

টনের নেই, চাললস্ লী'র তা আছে। চালস লী'ব উপর তাঁর শ্রদ্ধার মধ্যে 
কোন খাদ ছিল না। এ শ্রদ্ধা ছিল গভশীব অক্ষান্ম। ঠিক এমান শ্রদ্ধাই 
তিনি করতেন, তাঁর ভাই লরেন্স ওয়াশংটনকে। তান যা নন লরেন্স ছিল 

তাই। যে ষে গুণপনার কদর [তান করতেন, এই সদালাপঈ বিনয়ী অথচ চরম 
দৃঃঙ্গাহ্সী ভ্রাতার মধ্যে তার সব কিছু ছিল। পুরোদস্তুর জননেল ছিল 
লরেন্স। শঙ্কা-সংকোচের পরোয়া না কৰে তামাম দুনিয়ার যে সব লোক 
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অকুভোভয়ে আপন লক্ষোর 'দকে দঢ়পদে এীগয়ে গেছে, তেমাঁন সমস্ত শ্রেজ্ঠ 
ও ভাস্বর ব্যান্তকেই তান অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা করতেন। এই সঙ্কটের 'দনে ব্লমাগত 
[তিনি লীকে পন্র লিখে সব কথা জানিয়েছেন ; এবং বিজ্ঞের উপদেশজ্ববানে 
শিরোধার্য করে নিয়েছেন তাঁর পরামর্শ। কিন্তু লী'র প্রাতটি পন্র তাঁকে 
স্মরণ কাঁরয়ে দিয়েছে তাঁর অপদার্থতা এবং লী শ্রেম্তত্বের কথা। 

আজ এতাঁদন পরে সেই লী হালেমে আসছেন। 

ভাঁজ্শনয়ানের সঙ্গে অকাতরে নরকে যেতে যারা প্রস্তুত, তাদের মধ্যে 

অনেকেই লী সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে একমত হভে পারোন। তাতে অবশ্য এমন 
[কছু এসে যায় না! নক্স সরাসারই লশ সম্পরকে বিরন্তি প্রকাশ করত। 

পুটনামও খোলাখুলিই 'বদ্রুপ করতেন। গ্রীন বলঙ বে বাঁধা-ধরা ছকের 
মধ্যে লী'র উপর সব ছেড়ে দিতে তার আপাঁত্ড নেই; কিন্ত তা না হলে 
নয়। রীড্ু বলত যে, চালসটাউনে ইংরেজদের পরাভবের পেছনে লা'র 

কাতিত্ব যতটা ছিল, তার চাইতে আনযাঁঞাক কতকগুলো বিষয়ের গুরুত্ব ছিল 
অনেক বেশ । কন্ত এদের মভামত ওয়াঁশংটনের আস্থা টলাতে পারোন। 

[তান জানতেন যে তাঁর সামারক ব্দ্ধিনক্ার জন্য এরা তাঁকে শ্রদ্ধা 
করে না। এ শ্রদ্ধার কারণ ভিন্ন। 

চার্লস লী ভাঁরক্সিচালে যখন হালে ম পাহাড়ের সেনাব্যহে প্রবেশ কর- 

লেন, আজাদী ফৌজের মধ্যে যারা হীতপবে তাঁকে দেখোঁন তাদের অনেকেই 
তখন তাঁর চেহারা, ভাবসাব এবং স্গার দশ-বারোটা কুকুর দেখে বেশ খানিকটা 
অধাক হল। এদের সকলেই কৃকুর পোষধে। একটা, দুগো, এমন কি তারও বেশী, 
দুটারটে শিকারী কুকুর কারও কারও ছিল। কিন্তু ডজনখানেক কুকুর নিলে 
কোন জেনারেল রণক্ষেত্রে চলাফেরা করবে এ তালা ভাবতেই পারে না। কেউ 

লী কাছে গেলে কুক্রগ্লো এমন মাগমখো হ'য়ে ঘেউ ঘেউ শুরু করত 
যে তান কথা শোনা কঠিন। 

লোকটার চেহারা অস্বাভাবথক। বেশ লম্বা হাত্ডসার চেহারা । 
ওয়াশিংটনের চেহারাও হাড়ের উপর চামড়া জড়ান। ন্ত লী'র 

সঙ্গে তাঁর শীর্ণতার তফাৎ আছে। ওয়াশিংটনের মাংসহশীন মোটামোটা হাড় 
উীর্দ পরলে ঢাকা পড়ে। কিন্তু লী' লতার মত লিকৃলিকে লম্বা...ধাজু ঢালু 
তাঁর কাঁধ...পাছা নেই বললেই হয় ..শ”য়োর মত গবশীর্ণ হাত ..লম্বা নাক ..ছোটু 
মুখের হা. থুতাঁনও নেই বললেই চলে। চোখ িটউপিট করে চেশচয়ে ছাড়া 
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কথা বলে না লোকটা । উচ্চারণের ধরণ অনেকটা ইংরেজ বাব্দের মত। 
আর একটা ইংরেজীয়ানাও ছিল ল+'র চারন্রে। যতটা ?তাঁন দেখতে চাইতেন 
বাস্. শুধু সেইট-কুই তাঁর নজরে পড়ত: আর কিছ না,..তা সে জানস 
কয়েক শ' হাত দরে হোক কি নাকের ডগায় হোক। 

চেহারা যতটা আজগ্াঁবই হোক না কেন, সৌনিক 'হসাবে লী চমতকার 
একথা স্বীকার করতেই হবে। তাঁর মত অত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সৌনক 
আমোরকান বাহনতে একজনও ছিল না। লী হচ্ছেন সেইসব অদ্ভুত 
লোকের একজন যারা লড়াইয়ে মানুষ হয়েছে। এই পণ্মতাল্লশ বছর বয়সের 
নধ্যে পল্টনের জীবন ছাড়া অপর কোন জ্ববনের অভিজ্ঞতা তাঁর হয়ান। কেউ 
কেউ যেমন ছাব আঁকে, আবার কেউ যেমন কসাহইগাঁর করে, তিনিও তেমান 
সৌনকবার্ত নিয়েছেন। কোন উদ্দেশ্য নিয়ে লড়াই তান করতেন না। 

কোন আদর্শের জনা, যান্ত তর্ক দয়ে কোন কিছ গবম্বাস করে তার জন্য, 
লম্বা খেয়ালের বশে কোনাঁদন তান লড়াই করেনান। কোন অন্যায় করবাব 
জন্য, কম্বা কোন অন্যায়ের প্রাতীবধানের জন্যও কোনাদন সংগ্রাম করেননি 

লশী। তান লড়াই করতেন, যুদ্ধকে তান বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করোছলেন 
বলে। তবে সধ সময়ই যে সর্বোচ্চ ডাকে 'নজেকে 'বাঁকয়ে দতেন তাও 

নয়। খ্যাত ও পদমরাদার দিকে তাঁর বেশ নজর ছিল। কিন্তু 
এ সত্তেও আদর্শের বালাই কোন কালেই তাঁর সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করত না। 

চার্লস লশ বড়াই করতেন মে, এগার বছর বয়সে তান বৃটিশ বাহনীতে 
কাঁমশন পেয়োছলেন। কথাটা হয়ত মধ্যে নয়। লী জল্মসূত্রে ইংরেজ-- 
এক বৃটিশ আফসারের প্ত্র। কিন্ত পল্টনের জীবনের পর্কোর কোন 

স্মাতই তাঁর স্মরণ নেই। দুনিয়ার প্রায় সবই তান লড়াই করতে গয়ে- 
ছেন। পতুগালে যুদ্ধ করেছেন, পোল্যান্ডে করেছেন, আমোরকাতেও করে- 
হেন ফনাসী যদ্ধেব সময়। এক কথায় দীনয়ার যেখানেই কামান-বন্দযকের 
ডাক পড়েছে সেখানেই চার্লস লী হাঁজর। আমেরিকায় আবার যখন তান 
ফিরলেন, প্রধান সেনাপাঁতর ঠিক নীচেই তাকে একটি সামারক পদ দিতে 
চাওয়া হল। পদগ্রহণের পর্বে লী কবল কারয়ে নিলেন যে তাঁকে ত্রিশ 

হাজার ডলার দিতে হবে । দামটা অবশ্যই চড়া। কিন্তু কি করা যায়” 
একাধারে স্যাশাক্ষিত সৌনক এবং ইংরেকজ ভদ্রলোক তো আর গাছে গাছে ফলে 
না! যে দাম [তিন হাকিলেন, তা-ই মেনে নেওয়া হল। এ-সত্রেও বহুলোক 
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মনে করত যে, বিনি-পয়সার ভাঁজানয়ার শিয়াল-শিকারণর চাইতে ন্রিশ হাজার 
ডলারের বিনিময়ে ভাল বিকাকিনি করা হয়েছে। 

বৃটেনের যত খ্যাতিলোভী ভাগ্যান্বেধ সৌনক এদেশে আসত শুধু 
বসবাসের জন্য নয়, মধ্যদেশের ভূতুড়ে চাষাভূষা এবং নয়া-ইংলণ্ডের নাকীস্র 
কৃষকেরা সকলেই তাদের খানিকটা সমীহ করত। জেনারেল ল'ও এ শ্রদ্ধার 
আঁধকারন ছিলেন। 'কন্তু তাঁকে এরা ঠিক পছন্দ করতে পারেনি। বড়াই 
করতে এরা সবাই ওস্তাদ। কোণঠাসা হয়ে পড়লে গলাছেড়ে চেপচয়ে এরা 

নাজেদের কথা প্রাতীন্ঠত করবার চেস্টা করে। কিন্তু চার্লস লী'র দেমাক 
ও বাগাড়ম্বরের কাছে এদের বড়াই ম্লান হয়ে যেত। শন্রশ হাজার ডলার তাঁর 
দান। এই চড়া দামের কথা সব.সময় সবাইকে স্মরণ কারয়ে দিতেন লঈ। 

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে শিয়াল-শিকারী মারশ-ভবনকে সহরঘাঁটি 'হিসাবে 
বাবহার করছেন। লী এ নির্বাচন অনুমোদন করলেন। চুরুটের বাক্স 

থেকে কালো মোটা মোটা চুর্ট নিয়ে তিনি পকেট ভর্তি করলেন। উঠতে- 
বসতে গালমন্দ করে নিরীহ 'বালকে আঁস্থর করে তুললেন। দক্ষিণা্চলে 
থাকবার সনয় 'নিগ্রোদের প্রাত এই ঘৃণ্য আচরণ করবার অভ্যাস 'তানি ভাল- 

ভাবেই রপ্ত করে নিয়েছেন। শিয়াল-শিকারী সযত্নে মারশ-ভবনের সবুজ 
লনাঁট অক্ষত রেখেছেন। কিন্তু লী অবজ্ঞাভরে তার উপর লাঁথ মারতেন ; 
কৃকুরগুলো ছেড়ে দিতেন বসবার ঘরে। ঘেউ ঘেউ করে নার্ববাদে তারা 
ঘুরে বেড়াত মরিশ-ভবনের আসবাবপন্র সাজান মনোরম বৈঠকখানায়। ঠাণ্ডা 

খাবার-ঘরে নিজের সঙ্গেই খাওয়াতেন কুকুরগুলোকে। 'ডিনার-টিবিলে গান- 
বাজনা খোসগল্পের মাঝে মাঝে লী এমন দুচারটে অশ্লীল রাঁসকতা করতেন 

যে লজ্জায় ঘৃণায় অন্যান্য সেনানীদের কান লাল হয়ে উঠত । তাদের কেউই 
এমাঁন সহবতে বড় হয়নি-হজম করতে পারবে কেন? কিন্তু ভাঁজানয়ান 
ল'র সমস্ত আচরণ অম্লানবদনে সয়ে গেছেন। 

সদর ঘাঁটিতে পেণছুবার ঘণ্টা দুয়েকের মধোই লী সমর-মল্ত্রণাসভার বৈঠক 
ডাকতে বল্লেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দলেন তাঁর মতে কোন্ কোন্ 
সেনানন এই বৈঠকে উপাস্থত থাকবে । একে একে সেনাননরা এসে মারশ- 
ভবনের খাবার-ঘবে হাজর হল। কারও মধ্যে তেমন উৎসাহ বা আগ্রহের 

ভাব ছিল না। কমাণ্ডারের আসনে লী'কে বসা দেখে সকলেই চমাঁকত হল। 
পানপান্রে যখন মাদেরা ঢালা হল, লঈ-ই টোস্টের প্রস্তাব করলেন। যখন 
আলোচনা শুরু হ'ল, কথার সূত্র ধরে লঁ একাই বকে চল্লেন। 
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আলোচনা প্রথমে খানিকটা সরগরম হলেও খাঁনকবাদেই মিইয়ে গেল।' 
গ্রথম দিককার উত্তাপ-উত্তেজনা হাস পেয়ে ক্রমে শান্তভাব দেখা দিল। ওয়া- 
শংটন কোন কথা বলেন না। নীরবে স্থির হয়ে বসে রইলেন। আলোচনা- 
সূত্রে অতীতের বহু তিন্ত স্মৃতি জেগে উঠল। মোমবাতির আবছা ছায়ায় 
মনের কপাট বন্ধ করে স্থির হয়ে বসে রইলেন প্রধান সেনাপাঁত। বৈঠকে 
তিনি উপাস্থত আছেন কি নেই, তাও বুঝবার জো রইল না। 

মুখ খুলেই লী বর্তমান পারাস্থতির রূঢ় সমালোচনা করলেন। কঠোর 
বাঙ্গ করে বলে বসলেন যে শক্তিশালী নৌবহর ছাড়া নিউইয়র্ক রক্ষা করার 

প্রয়াস নিছক মূঢ়তা। কথাটা বহুদিন ধরে উপস্থিত সেনানীদেরও অনেকেরই 
মনে হয়েছে। এই অবস্থায় সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন সমরনেতা যে পম্থা 
অবলম্বন করে, ইংরেজ সেনানন যাঁদ সেই পথে এগৃত, তাহলে ম্াম্টমেয় 
আমোরিকান পল্টনের যে কি শোচনীয় অবস্থা হত, ইনিয়ে-বিনিয়ে নানা ভাব- 
ভঙ্গ করে লী উপাস্থত সেনানীদের তার বিশদ বর্ণনা শুনিয়ে দিলেন । 

এই শোচনীয় পাঁরণাতি সম্পর্ক তাঁর বিন্দ;মান্র সংশয় গছিল না। কারণ যুদ্ধকে 
[তান বিজ্ঞান বলে গণ্য করতেন। বৃটিশদের রণনীীতিকে যতটা তুচ্ছতা'চ্ছলা 
[তিনি করতেন, তার চাইতে অনেক বেশ তাঁরফ করতেন নিজের বাদ্ধিমস্তার। 
এই অহমিকার জন্যই উপাঁস্থত সেনানীরা চটে গেল। 

_-চুলোয় যাক সব! খেশকয়ে বলেন লী।- এখ্বীন আমাদের এই নরণ- 
ফাঁদের বাইরে যেতে হবে। এছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। এ নিরেট গলদা 
চিংড ব্যাটারা একবার যাঁদ বুদ্ধি করে নদীর উজানে একখানা জাহাজ পাঠিয়ে 

শকংস-ব্রজ তাক করে তোপ দাগে, তাহলে চিরকাল আমাদের এই নরকে পচে 

মরতে হবে। 
সেনানীরা বুঝল যে লী ঠিক কথাই বলেছেন এবং সেইজন্যই তারা 

খেশকয়ে উঠল। 

_-হপ্তার পর হগ্তা আমরা তাদের রূখোছি। ঝাঁজ মেরে বলে উঠলেন 
পুটনাম। 

_অত সহজ হলে তারা হলোওয়ে দখল করলেই পারে। করে না কেন? 

রীড্ জিজ্ঞাসা করে। 
সঙ্গে সঙ্জো গ্রধন স্মরণ করিয়ে দেয়ঃ ওয়াশিংটন কেল্লা দখল করতে 

পারে এমন সাধ্য কারও নেই। মান্র দশজন গোলন্দাজ অনন্তকাল কেল্লা রক্ষা, 

করতে পারে। 
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হায় রে গবেটের দল! ভেঙ্চে উঠলেন লী ।- মাত্র দশজন সোৌনিক এক- 
ঘণ্টার মধ্যে কেল্লা থেকে তোমাদের নয়া ইংলশ্ডের অপোগন্ড ভূতগুলোকে 
তাঁড়য়ে দিতে পারে। 

কথা কাটাকাঁট বেড়ে চলল; সঙ্গে সঙ্গে উত্তাপও। মাঝে একসময় 
হাতাহাঁতির উপরুম হল। থাব্ড়ে কালয়ে তারা শীর্ণ টোৌবলখানা কাঁপয়ে 
তুল্প। দ-ুচারবার দ্ন্বযুদ্ধের চ্যালেঞ্জও হয়ে গেল। শেষ পযন্তি গালাগাল 

শুরু হল। কিন্ত এ সতেও বড় আদন্দী চুপ করে বসে রইলেন, কোন মতামত 
প্রকাশ করলেন না। লী এদের কাউকেই চিনতেন না। এমন সৈনিক কোথাও 
দেখেনান তিণি। যত সোৌনক দেখেছেন, তাদের কারও সঙ্গে মল নেই 
এদের। এমনাঁক দাক্ষণাণ্লের ভদ্রলোকদের সঙ্গেও এদের মিল নেই। এরা 

দোকানদার ঢচাষাভষা পাড়াগেকয়ে লোক। সকলেই, তরুণ। এই অকুতোভঃ 
ওনুণেরা কেমন করে ভীতিবিহ্যল নানালকদের পাঁরচালিত করে, সে দৃশ্য 
লশী দেখেনান। ীকন্তভ এই সব কিনল জবাবে তান একাঁট কথাই বলভেন? 

মূর্খ! কাণ্ডজ্ঞাননীন আকা মর্খ যত! 

খানিবক্ষণ ঝগড়াঝাঁটির পর শ্রান্ত হয়ে তারা চেয়ারে ঠেস দিয়ে চুপ 
করে বসে রইল । অণ্ধকার কোণ থেকে তখন ভাজানয়ানের রায় শোনা গেল। 
নরুত্তেজ শান্তকণ্ঠে বললেনঃ জেনারেল লী ঠিক কথাই বলেছেন। লড়াই 
আমরা করতে পার না। এখানে তো নিশ্চয় নয়! কোথাও লড়াই করবার 

[হম্মং আমাদের আছে ?ক না, সে বিষয়েও আমার সংশয় আছে । িউইয়র্ক 
ছেড়ে আমরা ছু হটে ঘাবো। আমার নামাঁওকত কেল্লাটা রক্ষা করবার চেস্টা 
করা যেতে পারে। এখনও সাঁতধকভাবে বলতে পার না। দরকাব 

হলে সেটাও ছেড়ে যাবো । আম্নার কথা শুনুূন। একটিমান্র পথ আমাদের 
আছে। যতদিন সাচ্চা পল্টন গড়ে তুলতে না পারবো, ততাঁদন একটানা পিহু- 
হটে যেতে হবে । একটা সাবিধা আমাদের আছে। 'িাজেদেব সম্পর্কে কোন 

ভ্রানত ধাবণা আমাদের নেই। কোন ফালত বড়াই আমরা কার না। জানেন, 
মোদন আম বাড়ী ছেড়ে এলাম, সৌঁদন ভেবোছলাম যে সামান্য কয়েকদিন 
পরেই আবাব ফিরে যাবো । কিন্ত কিছুদিন পরে ফিরবার কোনো আশাই নেই । 
দর্ঘাদন থালদত হবে ঘরবাড়ী ছেড়ে। আমরা পশ্চাদপসরণ করে যাবো । 

দরক্াান হলে গোটা ইয়োরোপের দ্বিগ্ণ 1গাঁরকান্তারের মধ্যে লাঁকয়ে থাকবো । 
কিল ৮ জানবেন, একদিন আমরা সাচ্চা লাঁড়য়ে ফৌজ হয়ে উঠবো 
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যেমন ফৌজ জেনারেল লী দেখেছেন। সোঁদন আমরা যখন ফিরে দাঁড়াবো, 
তখন আর পিছু হটবার প্রশ্ন উঠবে না-তখন আর আমরা পালাবো না। 

কথা কটা অনেকক্ষণ মনে মনে আওড়ালেন প্রধান সেনাপাতিঃ 'আমরা 

পালাবো না'-'আমরা পালাবো না'--'আমরা সাচ্চা ফৌঁজ হবো'--'আমরা সাচ্চা 
ফৌজ হবো'। 

কি করে সাচ্চা ফৌজ গড়ে তোলা যাবে তার একটা ছক দেবার চেস্টা 
করলেন প্রধান সেনাপাঁতি। দোষন্রাট ভূলচুক এটা-ওটা' শোধরাবার জন্য 
যা যা করা দরকার বলে মনে করতেন, এলোপাথাঁরভাবে কখনও বক্তৃতার 
ভঙ্গীতে, কখনও উপদেশচ্ছলে, কখনও ভঙসনা করে, কখনও বা অনুনয় করে 

[তান সেসব বোঝাবার চেষ্টা করলেন। তাঁর কিছু কথায় মাথা নেড়ে সায় 
[দিলেন ল। িকল্ত ভাঁধকাংশ সময়ই সম্মানিত আতাঁথর মত ঘরের মধ্যে 

পায়চাঁর করঠে করতে ইয়োরোপের 'বাভন্ন রণক্ষেত্রে তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতার 
অফ্রল্ও কাণহনী শোনালেন। তাঁর সমস্ড গজেপের সারমর্ম হচ্ছে, জেনারেল 
চাস লী'র চালাঁকর সঙ্গে কোন চালাকিই এস্টে উঠতে পারে ণা। 

ইয়াংকিরা তাঁর চালাকির গল্প শুনতে ভালবাসত। আর কছাাদন পরে 
কে প্রধান সেনাপাঁত হবে সে সম্পর্কে লী'র সস্পম্ট ইধাগত শুনে ভারা 
মূচাঁক হাসত। ভাজনয়ানের চারন্রের গুণাবলীর তুলনার লী বহু ছোট- 
খাটো ভরাট ভালই লাগত তাদেব। 

দশ বিশ পণ্টাশ জন করে লোক দল ছেড়ে পালাচ্ছে শুনে লী ঘাড় ঝাকাঁন 
দরে বিস্ময় প্রকাশ করে কতর্বা শেষ করতেন। কিন্তু বখন তাদের দুচরে- 
জনকে ধরে নিয়ে আসা হত, ভাঁজধনয়ান চাবকে পশ্ের চামড়া ছিড়ে ফেল- 
বার হুকুম দতেন। এই কঠোর আদেশ শুনে ইযাধাকরা তাঁকে নিঘমি অঙ্যা- 

চানী বলে গালাগাল দিত। কিন্তু এ ছিল নি তানোমিত্িক ঘটনা । নিদ্রোহ 

দলতাগ চুর রাহাজানর নাঁলশ লেগেই ছিল। 
সমর মন্দ্রণা-সভার বৈঠকের পর লী প্রাতি কমা'ডারের শ্রদ্ধা পোন্ত হল। 

যে ভাঁবষাদ্বাণী তিন করোছলেন, শেষ পধন্তি ইংরেজরা তাই করে বসল। 

বেড় দিয়ে ওয়েস্টচেস্টার আক্রমণের জন্য ইস্ট নদী বরাবর প্রণালীর দিকে 
একদল সৈন্য পাঠিয়ে দিল। উদ্দেশা, আমোঁবকান বাহনীকে ঘেরাও কবে 

শচরকালের মন সাবাড় করে দেওয়া। আত হোক কি দাঁদন বাদে হোক, 
ধটশরা যে এই কৌশল ভবলম্বন করবে জেনারেল লঈ স্পম্টই সেকথা 
লানিয়ে 'দিয়োছলেন। 
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ইংরেজদের বেড় দেবার চেষ্টা সফল হ'ত যাঁদ তারা সামান্য একটু ভুল 
করে না বসত। রান্রর অন্ধকার ও কুয়াশার সুযোগ নিয়ে সৈন্য বোঝাই 
বৃটিশ নৌকা পেলসূপয়েন্ট নামে একট জায়গার খোঁজে ইস্ট নদীর উজানে 
এগিয়ে যায়। সঠিক ভোগোলিক জ্ঞানের অভাবে নদীগর্ভে ফিতের মত 

বাড়ান এই একফাঁলি জায়গা ঠাহর করতে না পেরে, ওয়েস্টচেস্টার উপকূলে 
গ্রগস্নেক নামে এমান আর একফাল জায়গায় তারা অবতরণ করে। 

প্রগ্সনেক: অনেকটা দ্বীপের মত। কানের একটা সাঁকো মূলভূখণ্ডের সঙ্গে 
গ্রগৃস্নেককে যুন্ত করেছে। 

নদীর 1কনারে গ্গাল খড়তে খঃড়তে পিঠার রাউশ নামে চৌদ্দ বছরের 

একটি ওলন্দাজ বালক ইংরেজদের কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। ছেলোঁট বেশ 
চালাক-চতুর : তাই রান্রর অন্ধকারে মাইলখানেক দৌড়ে এসে হ্যান্ড নামে 
লালমুখো এক আইরিশ কর্ণেলের তাঁবতৈ খবরটা জানয়ে দিল। হাাণ্ড 
ইংরেজদেব যতটা ঘ্ণা করতেন, তার চাইতে অনেক বেশী ঘৃণা করতেন 

টৌর।দের। তাই রোজাস' এবং তার সবজে-উদ্দিপরা দস্যুদলের সঙ্গে মোকা- 
বিলার আশায় ওয়েস্টচেস্টাবে তার বোঁজমেন্টটি নিয়ে এসেছিলেন। 

গ্িসাগস্ করে লোকজন ঠেলে সবাসরি হ্যাণ্ডের সামনে হাঁজর হল পটার 
এবং হাতমুখ নেড়ে এক নঃ*বাসে ওলন্দাজ ভাষায় তার বন্তব্য পেশ করল। 
আইরিশ কর্ণেল তার কথার একব৭ও বুঝতে পারলেন না। ছেলোঁটব বেল্ট 
ধরে শন্যে তূলে কয়েকটা ঝাঁকানি দেবান পব সে খানিকটা শান্ত হল। 

- যা বললে ইংবেজ্তে বলো। ধমক দিয়ে বল্লেন হ্যান্ড । 

৬খন আধা-ওলন্দাজ আধা-ইংরেজী মেশান এক খিছুঁড়-ভাষায় ছেলোট 

বর্ণেলকে বোঝাবার চেস্টা করল। 
গলদা চিংঁড় ব্যাটারা এসেছে। 

_ কোথায় 2 

-ডলে। নৌকায় আছে। আমার মনে হয়, শহর থেকে এসেছে। 

অতঃপর হাত দিয়ে নৌকা বাইবাব ভঙ্গ রে জিজ্ঞাসা করল ছেলেটিঃ একে 

আপনারা [ক বলেন 2 
_দাঁড টানা। 

হা! হাঁ! 
-কতভান হবে? 

-ভাম শুধু কথা শুনেছি । দৌখান। 
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-কোথায় ওরা অবতরণ করবে বলতে পারো ? 
যেভাবে যাচ্ছে তাতে মনে হয় নেকের দিকেই যাবে। 
_সেখানে নিয়ে যেতে পারো আমাদের ? 

হাঁ! হাঁ! হাঁ! উৎফুল্ল হয়ে উঠল ছেলোট। পূর্বপুরুষদের নয়া- 
আমস্তারদাম (নিউইয়র্ক) হারাবার শোধ তুলবার কথা বাঁঝ মনে পড়েছে। 

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে হ্যান্ডের লোকজন গ্রগস্নেকের কাঠের সাঁকো 

ভেঙে দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে পেনাঁসলভানিয়ার বিশিষ্ট ভঙ্গীতে গলা ছেড়ে 
ইংরেজদের বিদ্রপ-টিটাাঁকরি গালিগালাজ করতেও কসুন্ন করল না। 

গ্রগসনেকের উপর একটা আঙুল রেখে মানাচত্রের দিকে চেয়ে বড় আদমন 

ইংরেজদের মাতগাঁত মালুম করবার চেম্টা করাছলেন। এরপর ইংরেজরা কি 
করবেঃ শনজে তান আটকা পড়েছেন সত, কিন্তু বলতে গেলে ইংরেজরাও 
আটকা না পড়েছে তা নয়! যাঁদও তাদের আটকে রেখেছে ভাঙ্গা একটা 

কাঠের সাঁকো আর গুটিকয়েক গাদা বন্দুক। ইংরেজরা নৌকায় ফিরে 

গিয়ে ওয়েস্টচেস্টার উপকূলের অন্য কোথাও অবতরণ করবার পর্বে তিনি 

নিউইয়র্ক থেকে গোটা বাহিনী সাঁরয়ে নিতে পারবেন কিনা-সেইটেই এখন- 
কার সমস্যা। 

এ বিষয়ে বিশেষ ি*্তা-ভাবনা তিনি করলেন না। নিজের পল্টন 
সম্পর্কে কোন ভ্রান্ত ধারণাই তাঁর ছিল না। এখন বেশ স্পঙ্ট তান বুঝতে 
পারেন যে, পশ্চাদপসরণ ও পলায়নের মধ্যে স্বানার্দষ্ট প্রভেদ আছে। এক- 
বার তান 'াজের পল্টনকে পলায়ন করতে দেখেছেন! সেকথা মনে হলে 
মন বাঁধয়ে ওঠে। পল্টনাটি তখন ছিল একা দ্বীপে : এবং সোনকদের 
মধ্যে আধকাংশই সাঁতার জানত না। শুধু এই দ্যাট কারণেই আজও তাঁর 

বাহনীর আস্তত্ব আছে; না হলে এতাঁদনে বাষ্পের মত মহাশন্যে মীলয়ে 

যেত। একুদল ইংরেস্ত সেনা পেছনে রয়েছে: আর একদল পাশ থেকে 
ম্মূখের পথ কেটে দিতে উদ্যত-এই অবস্থায় সৈন্যবাহিনী জড়ো করে [তান 
যাঁদ মানহাট্রান ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করেন, তাহলে ক যে অবস্থা হবে ভাবতে 

ধগয়ে রক্ত হম হয়ে আসে । না, এবারে মর পলায়ন নয়। ধীরেসুস্থে 
সুশৃঞ্খলভাবে পল্টন হটিয়ে নিতে হবে। একসাথে জড়ো হয়ে চলতে হবে 
সবাইকে, যাতে পরস্পরের সান্নধ্য থেকে সবাই ভরসা পায়। সত্গে সঙ্গে 
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একথাও জানিয়ে দিতে হবে যে পশ্চাদ্ভাগ আগলে রাখবার সুব্যবস্থাই করা 
হয়েছে। 

পশ্চাদ্ভাগ আগলে রাখবার স্মস্যা তত বড় নয়। গ্রগ্সনেকের ইংরেজরাই 
কাঁঠন সমস্যা সাঁন্ট করেছে। একবার দেলাওয়ারে এবং মৌরল্যাণ্ডের 
সোৌনকেরা পেছনের দিকে আগলে 'ছিল। প্রয়োজন হলে আবারও সে ভার 
তারা নিতে পারবে। কিন্তু এখন সংখ্যায় তারা বড় কম! সেযাক্! কিন্তু 
গ্রগ্সনেকের ক করা যায় ? 

মানচিত্রের উপর আঙ্ছল টিপে জোর করে তিনি পথ বাংলাবার চেষ্টা করতে 
লাগলেন। 1নরাশভাবে মনে মনে বলেনঃ লড়াই করবার মত 'হম্মত আছে 
এমন শ' পাঁচেক লোকও ঘযাঁদ পাওয়া যেতো! 

প্রণালীর তীর ধনে ওয়েস্টচেস্টারের মধ্য দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাবার সময় 
[তান এবং তাঁর আ্টাফের সকলেই একমত হলেন যে, ইংরেজরা 'নশ্চয় পেলস- 
পয়েন্টে অবতরণের চেষ্টা করবে। লও তাঁদের এ সিদ্ধান্তে সায় দিলেন। 

প্রগসনেকে ইংরেজদের তবু খাঁনকক্ষণ বোখা গেছে। নকন্ত ওখান থেকে 
সটবে, তারা যাঁদ পেলস্পয়েন্টে অবতরণ করে বসে তখন কে রুখবে তাদের 2 
পেলসপয়েন্টে কাগের সাঁকোর প্রাতিবন্ধকও নেই। 

বসে ভাবঙে ভাবতে নীল জ্যাকেট ও জেলের টুপীপরা কয়েকশ" লোকের 
ছাঁব সহসা তাঁর মানসচক্ষে ভেসে উঠল । অমানহ মনে পড়ল রূকাঁলনের 
গত্যন্তরহীন ?বপদের মধ্যে মার্বলহেডেব লোবজনের সুশৃঙ্খল কাতিত্বের কথা । 

এরাও ইয়াধীক.. কথা কয় নাকীসুবে ইয়ারধীক-ছদে তাদেরই মত ঘাপ্যাট 

মেরে থাকে, ,দেমাক দেখা । ভবন অন্যানা ইযাধীকদেৰ তলনায় এদের আচরণ 
কত আলাদা! মাসের পর মাস, বছনেব পর বছর ঝড়-তুফান আর লোনাজলের 
ঝাপা সয়ে এমনি হয়ে গেছে । মূতার মুখোমুখি দাঁড়িয়েও এরা অকশ্পিত। 

এদের চোখে সীসার বুলেট আব 1হমশী৩তল সমুদ্রের মধ্যে খুব নেশন তফাৎ 
নেই। দ'ডটানায় এদের কেরামীতও [ভান স্বচক্ষে দেখেছেন। সেই হাতে 
বন্দুক তলে দলে কেমন হবে ১ পারবে কিও 

কর্ণেল গ্লোভাবকে ডেকে পাঠালেন প্রধান সেনাপাঁত। ভাসাভাসা উজ্জল 

চোখ, আটসাট গড়নের লোকটা তাঁরই সমবয়সী । ঠোঁটে আলগা একট ম্লান 

হাসবেখা সব্দাই লেগে থাকত--বিদেশনীদের যেমন থাকে। 
_আপনার লোকজন লড়াই করতে পারে? ভাঁজানয়ান +জজ্ঞাসা 

করলেন। 

১৪৭ 



_পারতে পারে। 

মানাচত্রের উপর পেলসপয়েণ্টটি দৌখয়ে ভাঁজীনয়ান বলেনঃ আমার 
বিশ্বাস ইংরেজরা এখানে অবতরণ করবে। আমাদের পল্টন দ্বশপ ছেড়ে না 
যাওয়া পযন্ত তারা যাতে অবতরণ করতে না পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। 

-আহঃ-হা! 

_পারবেন ? 
-চেন্টা করে দেখতে পাঁর। গ্লোভার জবাব দেয়। 

_-একাঁদন 'ক বড়জোর দুদিন আমাদের লাগবে । কিন্তু আম চাই যে 
[ঘরে ফেলবার সমস্ত সম্ভাবনা কেটে না যাওয়া পর্য্শত ইংরেজদের ঠগৌোঁকয়ে 
রাখতে হবে। 

-আঃ-হা! 

অতঃপর উভয়ে করমদ্ন করল । তখন ওয়াঁশংটনের ঠোঁটেও গ্লোভারের 
মত ম্লান হাঁসরেখা ফুটে উঠেছে। 

রাগে গরগর করে সেই রাঘ্রেই জেলেরা যথাস্থানে গিয়ে ওৎ পেতে রইল। 

গুাটাতিনেক ছোটু কামান তাদের দেওয়া হল। ঘোড়া ছিল না বলে নিজেরাই 

টেনে নিয়ে গেল কামান [তনাট। মাঠ-ঘাট ঝোপঝাড় ও কাঁটার মধ্য দিয়ে 

চলতে গিয়ে বহুবার হোঁচট খেয়ে পড়ল। শেষ অবাধ জুংসই একটা পাথুরে 
দেয়াল পেয়ে সেইখানেই থামল । প্রণালীর কাছাকাছিই ছিল তারা । কিন্তু 
ব্ুকালিন থেকে হটে মাসবার সময় যে নোকার বহর তারা খুজেপেতে সংগ্রহ 
নুরোছিল, জাজ সেই সম্পদ ছেড়ে আসতে হয়েছে বলে সকলেই মনমগা হয়ে 
পড়োছিল। এট তারা ঠিব বুঝতে পেরেছিল মে জলে স্থলে উও্য়ঙই সংতান 

চালাতে হবে। মআতকায় বৃটিশ রণতরীর প্রা ছোট ছোট নৌকান এই 

নাঁঝমাল্লাদের একটা অবজ্ঞা ভাব 1ছল। ওারা গেনত, উও্ডুা টেউয়ের 
দোলায় দ্বচ্ছন্দে নেচে বেড়াবান পক্ষে সাশেমেব জেলোডাডহ যথেচ্চ।। জাবল*ও 
নৌবা পাঠিযষে বটশ রণতরী বহরে আগলে লাগানার সদযোগ এবা9বার পেলেই 

তাবা খুশী হত। তাদের শ্বাস, ভাহলেই ভাপা নিশ্চিন্তে লাড়ী [করতে 

পার৩। িকন্তু সে সযোগ তারা পামাঁন। ভান ধদলে আজ তাদের পাঠান 
হয়েছে ওয়েস্টচেস্টারের কাটালভার মধ্যে হামাগুঁড় দেবান জন্াযা। হাতমুখ 
আঁচড়ে ছিত্ড়ে যাচ্ছে, জামাপোশাক টেনে ধরছে কাটঠালতা--ভগবান জানেন 

কোথায় চলেছে তারা । মুখ গোমরা হবে নাঃ 
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পাথুরে দেয়ালের পেছনে যখন তারা বন্দুক সাজিয়ে ঠিকঠাক হয়ে বসল, 
পাইপ ধাঁরয়ে ফৌজদারদের ডেকে পাঠাল গ্লোভার নিদেশ দেবার জন্য। 
জন ষোল লোক এসে তার চারপাশে ভঁড় করল। এদের মধ্যে জননয়েক 

এসেছিল। আর বাকী চারজনের একজন ছিল পাদরী, একজন মুচি, একজন 
ছুতোর এবং আর একজন গোটা *লসেস্টার উপকূলের সেরা মাতাঁশাজ্পদের 
অন্যতম, নাম রাম '্রিমার্স প্লাউম্যান। বেশ নামডাক ছিল লোকাটর শিল্পন 

শহসাবে। ফৌজদারদের সকলেই কোর, চালাক-চতুর লোক-_-টিকলো নাক, 
'লম্বা মুখ । ম্বাধীনতাকে লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করে এরা যুদ্ধ করতে আসেনি। 
আজাদীর মোহ এদের টেনে এনেছে রণক্ষেত্র । 

পাইপে কয়েকটা টান 'দয়ে মাথা নেড়ে প্রণালীর দিকে ইধাগত করে 
গ্লোভার বল্লেঃ ওরা এীদক থেকে আসবে। 

উষার পাণ্ডুরচ্ছটায় প্রণাল তখন ফর্সা হয়ে এসেছে। ফৌজদাররা কোন 
কথা না বলে গ্লোভারের নদেশের প্রতীক্ষা করতে লাগল। 

_-আমরা এইখানেই থাকবো । গ্লোভার আবার বল্লে। 

ফৌজদাররা বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে সায় দিল। 

গ্লোভার পুনরাবাত্ত করলে কথাটি। 

তখন সেই আবছা অন্ধকারের মধ্যে পাদরীটি বলে উঠলঃ হে ভগবান! 
হে সর্বশান্তমান ষীহোভা। অন্ঠায়েব বিরুদ্ধে তোমার রোষবাহ্ন প্রজ্জবালত 
হয়ে উত্ভক! তোমার পাঁবন্র নাম যারা কলুষিত করছে তাদের তুমি প্রচন্ড 
আঘাত হানো! ধারক ও ভগবৎ-বিশ্বাসীদের শান্ত দাও। ইংলন্ডের চার্ট 
জাহান্নামে যাক! 

ফৌজদারদের কণ্ঠে ধ্বনিত হল£ আ-মেন! 

নতুন ধরণের গোলা তৈরাঁ করে এরা কামান সাজিয়ে রাখল। এ গোলা 
বারুদ দয়ে তৈরী হয়ান। এ গোলার মশলা জ্াগয়েছে কামারশালার ঝাড়- 
পোঁছঃ মরচেধরা পেরেক...টুকরো ট্করো তার...পুরনো লোহার বল্টু... 
ভাঙা ঘোড়ার নাল...কাচের টুকরো এবং কুঁচি কুচি করে কাটা দস্তার কলসাী 
ও কড়াই। যদ্ধ সম্পর্কে কোন উচ্চ কিম্বা ভ্রান্ত ধারণা এদের ছিল না। 
কিন্তু একটা এক-রোখা ভাব ছিল এদের স্বভাবে । রাইফেল চালাবাব 
কায়দাও এদের আয়ত্তাধীন নয়। তাই বড় ফুটোর মাস্কেটগলোতেও 
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(কয়েকটার মুখ আবার ঘণ্টার মত) এরা মরচেধরা পেরেক এবং তায়ের টুকরো 
ভরাঁত করে রাখল। রাইফেল চালনায় ওস্তাদ না হলেও এরা ইয়াংীক এবং 
কাজেকর্মে পট। কাজেই রাইফেলকে শটগান্ বানিয়ে তারা শত্রুর জন্য 
প্রতীক্ষা করতে লাগল । 

ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজলেনা মার্চ করে এগিয়ে এল এদের উীঁড়য়ে 
দেবার জন্য। কলন্তু জেলেরা নড়ল না, শান্তভাবে অপেক্ষা করতে লাগল। 
সাগরের বুক ফংড়ে দিবাকর ভেসে উঠলেন। সেই সোনালী আলোকোজ্জবল 
প্রভাতে ইংরেজসেনার লাল-উীর্দ মাঠের মধ্যে যেন রন্তবিন্দু ছিটিয়ে দিল। 

গ্রগ্সনেকে চেস্টা করে তারা ব্যর্থ হয়েছে ভাঙা সাঁকোর জন্য। কিন্তু এখানে 
তাদের পায়ের তলায় রয়েছে মাটি । পায়ের তলায় মাটি পেলে কোন বাধা 
লাল-কোটয়ালাদের এ পর্বত পথরোধ করতে পারোন। ড্রাম ও বাঁশী বাজনার 
তালে তালে মার্চ করে এগিয়ে আসছে ইংরেজসেনা 'শেকো' টুপাঁ দ্যীলিয়ে। 
তাদের ঝলসান কীরিচ প্রভাতী হাওয়া কেটে খান খান করছে। লাল-কোট 
য়ালারা গজ তভ্রিশেক দূবে আসতেই কামারশালার ঝাড়পোঁছের গোলা দাগল 
জেলেরা । 

বহুৎ দেখেছে জেলেরা । কিন্তু পিছল ডেক-ভরাঁতি কড্মাছের মত মাঠ-ভরাতি 
মানুষকে এমনভাবে গা' মোচড়াতে কোনকালেই দেখোন। বাপৃঠাকুর্দার মত 
দয়ামায়া তাদেরও খাঁনকটা কম। তবু 'নার্বকারভাবে এতগুলো মানুষের 
এমন করুণ কাতরাঁন দেখবার মত পাষাণ-হৃদয় তাদের নয়। এই দৃশ্য দেখে 
কঠোরপ্রাণ জেলেদের মুখও শাঁকয়ে গেল- কেমন বাঁমির উদ্রেক হল। 

তথাপি আবার কামানে গোলা ভরাতি করল জেলেরা । সেই কামারশালার 

গোলা। 
বিশ পণচশটা লাল-ডীর্দ লুটিয়ে পড়েছে মাটতে। সোঁদকে ভ্রুক্ষেপ না 

কবে আবার এঁগয়ে এল ইংরেক্সেনা সরাসার জেলেদের দকে। কিন্তু 
এবারেও কামারশালার ঝাড়পোঁছের গোলায় বহু ইংরেজসেনা ঢলে পড়ল 
মৃত্যুর কোলে। 

এতেও ক্ষান্ত না হয়ে বার বার এগিয়ে আসবার ব্যর্থ চেম্টা করল ইংরেজ 
ফৌঁজ। একবার শব-ৈ-থৈ মাঠের মধ্য দিয়ে দৌড়ে তারা পাথরে দেয়াল 
অবাধ এগিয়ে এল! হাতের বন্দুক রেখে দিয়ে জেলেরা সেবার আকশি- 
লাগান লগ্গিগুলো বল্লমের মত ব্যবহার করল। 
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* প্রীতিহত হয়ে ইংরেজসেনা সারা সকাল অর্থহীন ব্যথ" আরুমণ চালিয়ে 
গেল। নিরর৫থক মূর্খতা হলেও এ বীরত্বের কেরামাতি আছে। কিন্তু কোন 
লাভ হল না। প্রাতবারেই মার্বলহেডের বাহাদুর জেলেদের মরচেধরা পেরেক 
তাদের হটিয়ে দিলে। 

দুপুরবেলা হতাবাঁশষ্ট ইংরেজ হালকা পদাতিকদের সাঁরয়ে নিয়ে সবজে- 
উীর্দয়ালা হোসয়ানদের এগিয়ে দিলেন হাউ । ককর্শ রণহুংকার 'দিয়ে লড়াইয়ের 
ময়দানে এগিয়ে এল জার্মান সেনা । ইয়ংকি-ইয়ংাক রবে মুখর হয়ে উঠল 
রণক্ষেত্র। লণ্ডনের কক্নি-ভাষী ছেলেরা যে অবিচল স্থৈর্য যে বিস্ময়কর 
দৃঢ়তা নিয়ে এগিয়ে এসোছিল, সে স্থৈর্য, তেমন ওস্তাদ জার্মানদের ছিল না। 

তাদের 'ছল একরোখা গোঁ। ক্রোধোন্মত্ত হয়ে রুখে এল তারা । কিন্তু মরল 
ইংরেজদের মতই । আকুমণের দাপটে একবার পাথরে প্রাচীর পষন্তি ধাওয়া 
করেছিল; কিন্তু ইংরেজদের মতই আবার পিছ হটতে বাধ্য হয়েছিল। জার্মান 

ডোরা কেটে দিল। 

ক্ষয়-ক্ষাত গ্রাহ্য না করে সারা 'বকাল ধরে চলল এই আব্রমণ। জেলেরাও 

সংগ্রামে মান্র জনাতিনেক জেলে নিহত এবং জনাচারেক আহত হল। কিন্তু তাদের 
সম্মুখের ময়দানে কমৃসে কম পাচশ' ইংরেজ ও জার্মান পড়োছল। দুনিয়া- 
দাঁরর কোন ভয় অব্যবাস্থত-চত্ত জেনারেল হাউ'র মনে কোনাঁদন স্থান 
পায়ান। তব আজকের এই নিদারুণ ক্ষয়ক্ষতি তিনিও অগ্রাহ্য করতে 
পারলেন না। হতাবশিষ্ট সৌনকদের ফিরে আসবার হুকুম দেওয়া হল। 

পেলস্পয়েন্টের নারকীয় দৃশ্য ঢাকা পড়ল সন্ধ্যার অবগন্ণেনে। 
মার্বলহেডের জেলেরা যখন পাথুরে দেয়ালের পেছনে থেকে পেলসপয়েন্টে 

শুর আক্রমণ রূখছে, সেই সুযোগে কমান্ডার আপ্রাণ চেষ্টায় হালেম থেকে 

দ্রুত ফৌজ সাঁরয়ে নিতে আরম্ভ করলেন। তাঁর মনে হল, বহ্ বছর 

এমানিভাবে ক্রমাগত পশ্চাদপসরণ কবে যেতে হবে। আজ সেই সীমাহীন 
পিছুহটার শুরু । শত্ুর সঙ্গে সংগ্রাম করে তাকে 'নর্মল করবার উদ্দেশ্য 
শনয়ে যে ফৌজ গড়ে তোলা হয়েছিল আজ অবাধ তিনি সেই ফৌজের প্রধান 

সেনাপাত 'ছিলেন। ভগবানের কৃপায়, আকস্মিক বর্ষণের সুযোগে এবং 
পাঁচ ছশ' ইয়াংধীক জেলের আবিচল হম্মতের দরুণ শন্রুপক্ষ তাঁর ফৌজ 
সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতে পারেনি। পরাজয় এমন নিত্যসঙ্গ হয়ে পড়েছে 
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যে, আজকে জয়লাভের কথা কল্পনা করাও অসম্ভব ; বড়জোর সংশঞ্খল 
পশ্চাদপসরণের পল্থা চিন্তা করা যেতে পারে। এই নতুন আভজ্ঞতা দীর্ঘ 
ভাঞ্জীনয়ার চাষীর মনে এক আভনব বিশ্বাস সৃষ্টি করল। তাঁর দুপ্রত্যয় 
হল, দু'একাঁট সংগ্রামের মধ্য 'দয়ে যৃদ্ধজেতা আর মান্ষের স্বাধীনতা 
কায়েম করা যায় না। 

আভজ্ঞতা-লব্ধ এই নতুন বশ্বাসের পূর্ণ তাৎপর্য তখনও তিনি উপলা্ধ 

করতে পারেনান। কিন্তু যে আতমানবীয় ধৈর্যের প্রমাণ তিনি দিতে লাগলেন, 
তা থেকে তাঁর মানাম্মক পরিবর্তনের আভাষ পাওয়া যেত। সূর্যস্নাত ভারনন্ 
পাহাড়ের মাহমা আজ দর-দূরান্তের আবছা ছায়াছবি...আধখানা স্বপ্ন বলে 
মনে হয়। আজও তান সেখানে ফিরে যাবার আশা রাখেন। কিন্ত কোন 

দূর ভবিষ্যতে যে ফেরা সম্ভব হবে তা বলতে পারেন না। প্রত্যাবর্তনের 
দন 'হসাবাঁনকাশের বাইরে চলে গেছে। ভারনন পাহাড়ের ঘরবাড়, আড়ৎ, 
গোলাঘর, মদ্যশালা, ফলের বাগান, ক্ষেতখামার, লন, ছায়াশশতল গাছ এতাঁদন 
তাঁর কাছে চিরন্তন বাস্তব সত্য বলে জাগরূক হয়ে রয়েছ। এর সব কিছ 
শমলেই তো তাঁর জীবন! কল্পনাৰ অন্তর্লোকে বাস করবার মানুষ 'তাঁন 
নন। তান বাঁচতে চেয়েছেন সংসারের সাচ্চা বাস্তব 'জনিসের প্রাচুর্যের 
আমেজে । কিন্তু সে জীবন ফেলে-আসা-ীদনের স্মৃতির মত ছাঁড়য়ে আছে 
তাঁর টোবলের উপর। একাঁদন যে ভারনন্ পাহাড় একান্তভাবে তাঁরই ছিল, 
আজ আর তাকে আপনার বলে মনে করতে পাবছেন না। সে যেন কামনার 
কল্পলোক। 
সীমাহীন তাঁর ধের্য। জাবনে চলবাব পথে একটি সহজ নীতি তান 

স্থর করে নিয়েছিলেন ৪ বন্ধুদের আমি বিশ্বাস করবো আর শত্রুদের ধ্বংস 

করবার জন্য তৎপর হবো । এখন আর তিনি কাউকে দোষ দেন না, কাউকে 
ভর্ঘসনা করেন না বা কারও উপর চটেন না। হামেশাই ভুলছুক হত। কিন্তু 
কোন ভূলচুক হলে তিনি ধরাস্থরভাবে বোঝাবার চেন্টা কবতেন যে এমন 
অবস্থায় পড়লে দ্যানয়াব শ্রেচ্ভ বাঁহননও ভূলদ্টক কবে থাক্ষে। এমাঁন সরল 

মর্যাদা নিয়ে তিনি এই যুদ্ধের প্রহসন পাঁরচালনা করতে লাগলেন যে চার্লস্ 
লী'র মত লোকও তাঁর দকে কিছুটা আকৃষ্ট না হয়ে পারল না। 

মনে মনে ভাবতেন লীঃ আঃ! লোকটা যাঁদ নিরোধ না হত! 
ণকন্তু নক্স, মিফলন, মার্কার, ম্যাকডুগাল এবং আর পঁচিজন মাথাগরম 

তরুণ যখন হন্তদন্ত হয়ে তাঁর কাছে নালিশ করত যে লী এটা বলেছে, সেটা 
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বলেছে, তখন নালিশে কর্ণপাত না করে সরাসার এই কথা বলে 'তাঁন তাদের 
বিদায় করে দিতেনঃ জেনারেল লা একজন বাহাদুর এবং অনগত যোদ্ধা। 
আমি চাই, আমার স্টাফের সবাই একথাটা মনে রাখুক! 

যে ধাঁচের কথা লী বলতেন বা আর পাচজন তার নামে বলত, বছরখানেক 
কি মাসখানেক আগেও যাঁদ এমাঁন কথা তাঁর কানে আসত, তাহলে রেগেমেগে 

[তিনি আস্থর হতেন। কিন্তু একবছর ক মাসখানেক আগেকার. সে-মানূষ 
আর [তিনি নন। 

ব্রগেডের পর ব্রিগেড ইয়্াংকি চলেছে উত্তরমুখো। কারও কারও হাতে 
অস্ত আছে; যারা ছুড়ে ফেলে দিয়েছে তাদের নেই। মানহাট্রান দ্বীপের 
বোতলের গলার মত সর এলাকা পার হয়ে কিংসাব্রজ আতিক্রম করে ওয়েস্ট- 

চেস্টাবেব মধ্য দিয়ে একটানা উত্তরমুখো চলেছে তারা ইংরেজদের ফাঁদ 
এঁড়য়ে। আর এঁদকে মার্বলহেডের জেলেদের বিরুদ্ধে জেনারেল হাউ 
পাঠাচ্ছেন তাঁর রণকুশল ফৌজ। পশ্চাদপসরণ করতে হতে পারে অনুমান 
করে ভাঁজানয়ান হোয়াইট প্লেইনস্ নামে একটা জায়গায় রসদ জড়ো 
করাছলেন। হলোওয়েতে আজাদী ফৌজ যেখানে রক্ষাবাহ তৈরী করে- 
ছিল, সেখান থেকে হোয়াইট প্লেইনসের দূরত্ব মাইল আঠারো । এই আঠারো 
মাইল পথ যেতে একটা সাঁশক্ষিত ফৌজের একাদনও লাগে না। কিন্তু 
পরাভূত ভগ্নোদ্ম আমোরকান বাহনী পরা একাদনেও এতটা পথ যেতে 
পারবে না। 

মনে মনে ভাঁজনয়ান স্থির করেছিলেন যে হোয়াইট স্লেইনসে আর 
একটা ব্যূহ রচনা করে প্রাতিরোধ করবার চেম্টা করবেন। কিন্তু এখন 
উপলব্ধি করতে পারলেন যে, সে চেম্টা করলে তান ইংরেজদের চালে 
ধরা দেবেন। তারা চায় মহাদেশনয় বাহননকে বেড় দিয়ে লড়াই খতম করে 
শদতে। আজ হোক, কি দুঁদন বাদে হোক, সে চেষ্টা তারা করবেই । কাজেই 
তানি আগেকার পাঁরকজ্পনা পাঁরবর্তন করলেন। ইতিমধ্যেই তান সংবাদ 
পেয়েছেন যে, গ্লোভারের জেলেসত্গণরা সামায়কভাবে ইংরেজদের রূখেছে। 
[তিনি ঠিক কবলেন, মানহান্টান থেকে তামাম বাহন সাঁরয়ে নিয়ে আসবার 

পর যতক্ষণ হোয়াইট প্লেইনস্ থেকে রসদ সরান না হয়, ততক্ষণ সেখানে এক- 
দল পশ্চাদ্রক্ষণ মোতায়েন করবেন। তারপর আবার চলবে পশ্চাদপসরণ। 

গ্রশন বেদম ঘৃণা করত লীকে। পরোপাঁর নিউইয়র্ক ত্যাগ না করে 
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ওয়াশিংটন কেল্লায় হাজার তিনেক সৈন্য রেখে যেতে কমান্ডারকে রাজন করাল 
সে। গ্রীন ও নক্সের দূর বিশ্বাস, ওয়াশিংটন কেল্লা চিরকাল রক্ষা করা যাবে। 

বিশালকায় আহত সিংহের মত ক্ষতস্থান চেটে বৃটিশ বাহিনী দ্বীপের 
অভ্যন্তরে ও উত্তরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এঁদকে কামারশালাব মরচেধরা 
জঞ্জাল নিঃশেষে খতম করে অন্ধকারে গা'ঢাকা দিয়ে সরে পড়ল জেলেরা। 

কিন্তু এই সময়ের মধ্যে তাদের আভনব তোপ সমরকুশলী বৃটিশ বাঁহনীর 
যতটা ক্ষতিসাধন করোছল.. যত বাঁটিশ সৈন্য এই খণ্ডযদ্ধে হতাহত হয়েছিল, 

, তেমন মারাত্মক ক্ষয়ক্ষাত ও পরাজয় বৃটিশ ফৌজের সামারক ইতিহাসে খুব 
বেশী হয়নি। কিন্তু জেলেদের এই অসামান্য কৃতিত্ব নগণ্য একটি ঘটনা, 
শরুব অবতবণ বিলাম্বত করবার সামাঁযক সাফল্য বলেই পরিগণিত হল। 
পবাজযের বিষাদে ভগ্নজদয় বাঁহনী এই কাঁতিত্বেব দিকে নজবই দিল না। 
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আর সবাইর কি দশা হল 

মানহাট্টান ছেড়ে কিংস-ব্রজ পার হয়ে আজাদী ফৌজ যখন দাঁক্ষণ- 
ওয়েস্টচেস্টারের নীচু টিলার মধ্য দিয়ে একেবে+কে অগ্রসর হল, প্রধান সেনাপাতি 
স্বাস্তর নিঃ*বাস ছেড়ে বাঁচলেন। মানহাট্রান দ্বীপ থেকে সৈন্যবাহিনন 
হাঁটয়ে নেবার কথা চিন্তা করতে গিয়ে তান সবাকছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবার 
শংকায় আঁংকে উঠেছেন। আজ সে ছত্রভঙ্গ পলায়নের শংকা কেটেছে। তেমন 
কিছ ঘটেনি। কিন্তু এ স্বস্তি নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী হল। জলের বাধার জন্য 
তাঁর লোকজন এতাঁদন পাইকারীভাবে দল গাগের চেম্টা করজে পারোনি। যেই 
সে বাধা তিরোহিত হল, অমানই দলত্যাগের 'হাড়ক পড়ে গেল। আজাদী 

ফৌজ অবল.স্ত হয়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনায় তিনি তটস্থ হয়ে পড়লেন । মনে 
হল, দীর্ঘকায় কদাকার এক চাষীর মত ঘোড়ায় চড়ে দুই হাতে তিনি দুমূঙো 
বালি আঁকড়ে ধরে আছেন : কিন্তু সে বাল হাতের মুঠোয় ধরে রাখা যায় না। 

ঝড়ো হাওয়ায় তাঁর মুন্টবদ্ধ বাঁলকণা অনবরত ঝরে পড়ছে...উড়ে যাচ্ছে... 

ধোঁয়ার মত শন্যে মাঁলয়ে যাচ্ছে, আর ক্রমাগত তাঁর কানে আসছে সংক্ষিপ্ত 
মর্মান্তিক সংবাদ ঃ 

ক বলবো স্যর, আমার চোদ্দভ্ঞধা লোক পালিয়েছে।' 
'আমার কোন দোষ নেই স্যর' ভারমণ্টের রাইফেল রোজমেন্ট বাড়ী 

চলে গেছে ।' 
'ছ'জন দলত্যাগণকে আমরা পাকড়াও করোছলাম 'কন্তু শ'খানেকের বেশন 

সটকেছে।' 
'কারোলনা সাধারণতন্তের াাজস্ব অনুগত গোলন্দাজ কোম্পানগাট 

দু'টো ছয পাউণ্ডার কামান নিয়ে ভেগে পড়েছে ।' 
'গ্যাডাব রেঞ্জাসরা ভেগেছে স্যর! কখন যে ক্যাম্প থেকে পালালো তাও 

টের পেলাম না।' 
'কাগ্টেন আতারসন তার সব লোকজন নিয়ে খসে পড়েছেন ।' 
'লেফটনান্ট জোনস এবং তার আরও ছক্তন সঙ্গ ভেগেছে।' 
'কনেলি আলেন।', .... 
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প্লান বর্ডারাস” দলের বাষট্রি জন ।'... 
'পেনাসলভানিয়া রাইফেলসের এগারো জন। 

'আমার রোজমেস্টের সাতজন সমস্ত বারুদ নিয়ে ভেগেছে স্যর! এখন 
গোলাবারুদ কোথায় পাবো ?' 

এই একটানা একঘেয়ে দুঃসংবাদ শুনতে শুনতে তাঁর কান ঝালাপালা হয়ে 
গেল। অন্তহীন পুনরাবৃন্ত চলেছে একই ধাঁচের আতঙ্কজনক নিষ্ঠুর 
.সংবাদের। প্রাতিট নাঁলশ, প্রাতাট দুঃসংবাদ যেন তাঁর মাথায় হাতুঁড় 'পিটছে। 

দশজন, ছয়জন, নয়জন, একশো জন, দু'শো জন-এমাঁন করে যাঁদ দলত্যাগ 

চলতে থাকে, তাহলে দুচার দিনের মধোই তো আজাদী বাহনী শন্যে মালকে 
যাবে! 

_সৈনিকদেব একসাথ করে রাত্রে প্রহরী মোতায়েন করবার বাবস্থা করূন। 
স্টাফ আঁফসারদের অনুনয় করে বল্লেন তান । 

_কিন্তু স্যর, প্রহরীরাও তো ভাগছে। ফৌোজদারদের একজন জানাল। 
এই অবস্থায় [তান ক্রমাগত উত্তরমুখো এাঁগয়ে যাবার সিদ্ধান্ত করলেন। 

ভাবলেন, এমনিভাবে এগয়ে যাবার ঝোঁক থাকলে হয়ত ভাঙ্গন রোধ করা যাবে। 

গভশর অরণ্যে ঢাকা ওয়েস্টচেস্টারের পাহাঁড়য়া এলাকা অনেকটা বেওয়া- 

[রশ অণ্টলের মত। মেজর রবার্ট রোজার্স এবং তার দলবল এখানে ইদাননং 
গোরলা-যুদ্ধের মত উৎপাত শুরু করেছে। এতদিন পর্যন্ত বিপ্লবের 
দরদীদের উপর তারা অকথ্য অত্যাচার উৎপাঁড়ন চালিয়ে এসেছে। আঁধকাংশ 

ক্ষেত্রেই তাদের ঘরবাড়ীতে আগুন লাগিয়েছে. .কিৎ কদাঁচং বলাংকার 
করেছে. .লৃঠতরাজ দাঙ্গাহাঙ্গামা করেছে কিম্বা একতরফা বিচারের প্রহসন 
করে প্রাণদণ্ড দিয়েছে । এ ছাড়া পীড়ন করবার আর একটি উপায়ও তারা 
উদ্ভাবন করোছিল, মা প্রাণদণ্ডের চাইতেও বীভৎস ও নির্মম। এ শাস্তি 

অনেকটা শলে দেবার মত। দু'পায়ে সের পণশচশেক করে ওজন বেধে বন্দীকে 
একটা ছঃচলো তন্তার উপর বাঁসয়ে দেওয়া হত এবং যতক্ষণ লোকটি অজ্ঞান 
হয়ে না পড়ত, কি মরে না যেত অথবা কাঁদাকাঁট আর্তনাদ করে করুণা ভিক্ষা 
না করত, সেইভাবেই বাঁসয়ে রাখা হত তাকে । এই বিপ্লবীদলের সংখ্যাশান্ত 
ওয়েস্টচেস্টারে খুব বেশী ছিল না: বরং বিপক্ষের তৃলনায় সংখ্যায় তারা খুবই 
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কম। কিন্তু ভব তারা এমন একটা অবস্থায় এসোছিল যে বৈপ্লারিক উপাদান 
হিসাবে তার গুর্ত্ব অসীম। আর কিছু হারাবার শংকা তাদের ছিল না। 
পোকান্টিনো পাহাড়ের জটপাকান গাহন অরণ্য এবং মাহোপাক এলাকার জন- 

মানবশন্য স্বাবক্তীর্ণ জলাভূমিতে আত্মগোপন করে তারা হামলা ও পালটা- 
দস্যবৃত্ত শুরু করে 'দিল। বেপরোয়া ছুরি-রাহাজাঁন, ঘর জবালান ও 

উৎপাীড়ন-বলাংকারের 'হাঁড়কে 'কছাাদনের মধোই এই বনঘেরা মনোরম 
অঞ্চলটি সারাদেশে আইনশৃংখলাহীীন বিভীষিকাময় উপদ্রুত অণ্চল বলে 
প্রাসাদ্ধ লাভ করল। 

টোরা বা বিপ্লবী যেই হোক না কেন, ওয়েস্টচেস্টারের মধ্য দিয়ে হোয়াইট 
শ্লেইনস্, ট্যারিটাউন, ডবস্ ফেরা কম্বা হাডসন নদী বা প্রণালশর তীরে যে 
কোন মনোরম সাবেক ওলন্দাজ পল্লীতে যেতে হলে তাকে প্রাণ হাতে করে যেতে 
হত। সর্বত একটা ছন্নছাড়া ভাব। ক্ষেত খামারে আবাদ হয়াঁন...ফলের 

বাগান দেখাশুনার অভাবে জঙ্গলাকঈর্ণ . নিন ঘরবাড়ীর কোনটা পুড়ে 

ছাই হয়ে গেছে আবার কোনটা কেল্লার মত প্রাকারবোন্টত এবং অস্ত্রসজ্জিত। 
সমস্ত উপানিবেশের মধ্যে কোন মহল্লাকে ওয়েস্টচেস্টারের মত এমন তীব্রভাবে 
গৃহযুদ্ধের ক্ষমাহীন ক্লুর প্রাতীহংসার প্রকোপ সহ্য করতে হয়ান। 

এখন এই ওয়েস্টচেস্টারে আবার নতুন দু'ট জিনিস আমদানি হল। এল 
নতুন দুটি সৈনাবাহনী। মানহাট্রান দ্বীপ থেকে এল ভীতন্রস্ত পরাভূত হাঙ্গর 
তেরো মহাদেশীয় ফৌজ; এবং তাদের পেছু পেছু ধাওয়া করে এল ইংরেজ ও 
জার্মান নিয়ে গড়া স্যাশীক্ষত এক বিস্ময়কর সমর-যল্লন। আমোরকানদের 

' ঘেরাও করবার চেষ্টায় উত্তরে এবং পশ্চিমে সাঁড়াশির মত এঁগয়ে নৌকো করে 
তারা 'ানউ রচেলের কাছাকাছি একটা এলাকা পযন্তি এল। ওয়েস্টচেস্টারের 
পথঘাট জানা ছিল না বলে অতাঁক্ত আক্রমণের শংকায় আতি সন্তর্পণে আস্তে 
আস্তে এগুতে হল ইংঝ়েজদের। 

এই ভৌগোলিক অজ্ঞতার জন্যই লণ্ডন থেকে বৃটিশ নৌদগ্তর আমোরিকান- 
দের ধাওয়া করবার জন্য ব্নস্ঝ নদী বরাবর আতিকায় বৃটিশ যৃদ্ধজাহাজ- 
বহরকে এগয়ে যাবার নিদেশ দিয়োছল। হুকুম তামিল করবার পুঙ্খানুপুঙ্খ 
বন্দোবস্ত করা হল। কিন্তু জেনারেল হাউ যখন স্বচক্ষে দেখলেন, ব্রনস্ক 
মান্র কয়েক হাত গভনঁর এবং সামান্য কয়েক গজ চওড়া বিশীর্ণ একট মনোরম 

পাহাঁড়য়া ভ্রোতস্বতী বই আর ছুই নয়, তখন তান বস্সয়ে মাথায় হাত 
দিয়ে বসলেন। বৃঁটিশরা এগুতে পারল না অজানা পথঘাটে বেকায়দায় আটক্য 
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পড়বার ভয়ে; 'িন্তু আমোরিকানরা চটপট এগয়ে যেতে পারল না কারখ দৈনা- 
বাঁহনীর মত মার্চ করবার মুরদ তাদের ছিল না। 

বৃভুক্ষ; নেকড়ের মত এই দুই বাহনীর চতুস্পার্রে ওংপেতে রইল 

বিরাট সৈন্যদল যখন কায়দামত ব্যূহ রচনার চেষ্টায় পাল্লা দিয়ে এগুচ্ছে, সেই 
সুযোগে তারাও অবাধে চালিয়ে গেল তাদের বীভৎস দস্যুবাত্ত। 

চরম আশাবাদী ভাঁজরশীনয়ান। কি দিনে কিবা রাত্রে, সব সময় তান 

স্বপ্ন দেখতেন যে তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করছেন। কেন? কারণ রণনৈোতিক 
কৌশলে তিনি কোন ভুল করেনান, ঠিক পথেই চলেছেন। তাঁর লোকজনও 
আর ভয় পেয়ে পালাচ্ছে না। এই ধারণার ফলে মনে মনে তিনি বলতেনঃ 
এর পর যাঁদ ঠিকঠাক মত চলতে পার, যাঁদ খাঁট সৌনকের মত সব কিছু 

গুতবো । 

তার পক্ষে এ সিদ্ধান্ত করা খুবই স্বাভাবক। জে তান আদৌ ভয় 
পাননি। যোঁদন তিনি বুঝলেন, ফিরবার কোন পথ নেই, এখান থেকে 
নান্র একটি লক্ষ্যের দিকেই চলতে পারেন, সেইদিনই তাঁর সমস্ত ভয় কেটে 
গেল। কাজেই তিন বুঝতে পারতেন না যে সৌনিকদেবই বা এ বোধ হবে না 
কেনঃ এই অনন্ত আশাব প্রলেপে অতাঁতের আভজ্ঞতাও মন থেকে মুছে 
গেল। হোয়াইট প্লেইনসে পেশছে চার্লস লীকে বলেনঃ এখানে 
আমবা যাঁদ ওদের রুখতে পার তাহলে যুদ্ধের গাঁতি বদলে যাবে জেনারেল। 

দুর্মদ শত্রুর বিরুদ্ধেও হোয়াইট প্লেইনসেব ব্যৃহ রক্ষা কবা কঠিন নয়। কিন্তু 
তবু তাঁর এ উন্তি বাস্তব অবস্থার বর্ণনা নয়_ আশার আঁভব্যান্ত মান্ত। আঁকা- 
বাঁকা ব্রনস্ক নদী থেকে জলাভীম-ঘেরা একটা হুদ পর্যন্তি তাঁর ফৌজ প্রাতিরোধ 
ব্হ রচনা করতে শুবু করে দিয়েছে । এখানে সেখানে বহু টিলা পাহাড় আছে। 

গাতক 'নিদেশের পরিপ্রোক্ষতে বিচার করে মনে মনে লী স্বীকার করলেন যে, 
রণকৌশলের দিক থেকে এ জায়গাটা বাস্তবিকই প্রাতিরোধের উপযোগণ। এই 
বোধ আনাডশ চাষীর জন্য সামায়কভাবে তার কেমন একটা মায়া হল। নেতা 

বা সৌনক হবার যোগ্যতা তাঁর ছিল না; তাছাড়া ইনিল্ম-বনিয়ে সবাঁকছু চিন্তা 
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করবার অভ্যাসের দরূণ কোন জিনিসেরই সবটা তাঁর নজরে পড়ত না, কেবল 
খানিকটা অংশই দেখতে পেতেন। 

তব্য লী'র পরামর্শ উপেক্ষা করে ওয়াশিংটন কেল্লায় সৈন্য মোতায়েন করে 
যে অপমান তাঁকে করা হয়েছে, সেজন্য তিনি এখনও রাগে টগবগ করছিলেন । 
কাজেই ওয়াশিংটনের কথার হাঁবা-না কোন জবাবই দিলেন না। 

-আমরা ওদের প্রণালণ অবধি তাঁড়য়ে নিয়ে যেতে পারি! আশাবাদী 
[শয়াল-শিকারী বল্লেন। 

-না হয় ওরা আমাদের ঘেরাও কবে মরণফাঁদে ফেলতে পারে । ল' জবাব 
দিল। 

-না না তাওবা করবে না। চাপা গলায় ধীরে ধীরে বল্লেন শিয়াল- 
শিকারী । 

এ সম্পর্কে কোন সংশয়ই তাঁর ছিল না। "তান জানতেন, তাঁকে এবং তাঁর 

সৈন্য বাঁহশীকে ইংরেজরা কত তুচ্ছ তাচ্ছল্য করে, কত ঘেন্না করে। সরাসার 
সংগ্রামে যে বাহনীকে অনায়াসেই খতম করা যাবে, সে সৈন্যবাহনীকে ঘেবাও 
করবার মেহেনৎ ইংবেজরা ঘৃণাভরেই করবে না। 

উত্তরকালে হোয়াইট গ্লেইনসেব য্দ্ধ নামে পাঁরাঁচত সংগ্রামে এমন নতুন 
বা ব্যাপক কিছ ঘটল না। সামাঁরক দক থেকেও তেমন কোন গ্বৃত্ব ছিল না 
এ যুদ্ধের। তথাঁপ এই যুদ্ধেব অস্পম্ট জটপাকান স্মৃতি বহুকাল প্রধান 
সেনাপাঁতির মনে জাগরুক 'ছিল। কেন না এখান থেকেই তাদের উর্ধ*বাসে 

পলায়নের পর্যায় শুবু হয়। যে পলায়নের বভশীষিকাময় স্মাতি ক্ষিপ্ত প্রেতের 
গত 'দবারান্ন, এমনাঁক স্বশ্নের মধ্যেও তাকে ধাওয়া করেছে, এই হোয়াইট 
গ্লেইনস্ থেকেই তার সূত্রপাত । 

ইতিপূর্বের লড়াইয়ের তুলনায় এই যুদ্ধে নতুন কিছুই ঘটোনি। কিছ 
সৈন্য ফুঝল; িন্ত অধিকাংশই পালাল। তব কিছুটা প্রভ্দ 'ছিল। অন্যান্য 
যুদ্ধে ভতের-তাড়া-খাওয়া মানৃষের মত হনো হয়ে পালিয়েছে ইয়াংকরা। 
কিন্তু এবারে পালাল দক্ষিণীরা যাদের উপব খানিকটা ভরসা তান করতেন 

সেই দেলওয়ারে ও মোরল্যান্ডের সৈন্যদল তাঁরই নিজের দেশের লোক 
পালাবার বেলা ইয়াংকদের সঙ্গে কোন প্রভেদ ছিল না দাঁক্ষণীদের। 
ইয়াংকদের মতই দিশেহারা হয়ে হাতের বন্দুক ছংড়ে ফেলে উধশ্বাসে পালাল। 

চ্যাটাবটন পাহাড নামে একটা পোল্ত ঘাঁটিতে 'তনি এদের মোতায়েন করে- 

৯৫৪ 



ছিলেন। পাথরে দেয়ালের আড়ালে থেকে যাতে যুদ্ধ করতে পারে তা 
ব্যবস্থাও করা হয়োছল। পার্বরক্ষার জন্য হ্যাঁমলটন নামে একটি ছেলের 
তত্তাবধানে দ7টি কামানও দেওয়া হল। র্ুুকালন ও নিউইয়র্কে বহ্ কামান 
হারাবার পর যে কট কামান অবশিষ্ট ছিল বেপরোয়াভাবে সেগ্যাল ব্যবহার 
করতে ভাঁজীনয়ানের কল্ট লাগত। ওয়াশংটন কেল্লা এবং লৰ কেল্লা রক্ষার 
জন্য কয়েকটি কামান ছেড়ে দেবার পর, এখন হাতে কটি ফিল্ড-গানই বা আছে ? 

একবার এক জায়গা থেকে তাড়া খাচ্ছে, আর তাঁর লোকজন এত সমরসম্ভার 
ফেলে পালাচ্ছে যে, সে ক্ষাতি আর পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। তখন খোঁজো 

মরচেধরা কীরিচ পাওয়া যায়। হাতড়ে কুঁড়য়ে যতটা যা পাওয়া গেল তা-ই 
যথেম্ট। প্রাতবার পশ্চাদপসরণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নতুন করে সৈনাদল গড়ে 
তুলবার মত ঝামেলা করতে হচ্ছে। 

যাই হোক হ্যামিলটন যুঝল। পাশে দাঁড়য়ে থেকে গোলন্দাজদের 'দিয়ে 

তোপ দাবার ব্যবস্থাও করল। কিন্তু যেই একটি লোক উরুতে আহত হল, 
অমানই শুর্ হল পলায়ন। বারবার যা ঘটেছে আবারও সেই মর্মান্তিক 
দৃশ্যের পুনরাবাত্ত হল। ফৌজদাররা গলা ফাঁটয়ে চীৎকার করে সৌনকদের 
গফরে দাঁড়াবার জন্য মনাতি জানাল, কিন্তু কে শোনে তাদের অনুনয় অননোধ । 

সামনে সুশৃংখল বৃটিশ ফৌজ দেখে যে যোদকে পারে দৌড 'দল। ইন্দুরের 
মত কিলাবল করে আবারও ছুটে পালাল শত শত মহাদেশীয় গণসেনা। যে 
যেখানে পারল আত্মগোপন করবার চেম্টা করল। কেউ আশ্রয় নিল ঝোঁপের 
আড়ালে কেউ চড়ল গাছে কেউ উবু হয়ে রইল লম্বা ঘাসের পেছনে ...কেউ 
হৈমন্তিক শুকনো পাতার পাঁজার মধ্যে গাঁড় মেরে রইল .আবার কেউ বা হামা- 
গুড় দিয়ে ঢুকে পড়ল জন্তু-জানোয়ারের গূহায়। 

ধনউইয়কের প্রশান্ত নীল-চোখো ওলন্দাজ বালক দিয়ে গড়া রোৌজমেন্টাট 
ণনয়ে নিউইয়রক্কবাস জেনারেল ম্যাকড়গাল এই পলায়ন রোধ করবার চেস্টা 
করলেন। তাঁর লোকজনকে 'াতাঁন একটা পাথরে দেয়ালের আড়ালে দাঁড় 
কারয়ে দলেন!। কিন্তু তাদের স্থান্চ্যুত করবার জন্য ইংরেজরা যেই এক 
কোম্পানী হালকা অশ্বারোহী পাঠাল, আর দশজনের মত তারাও জোট ভেঙ্গে 

পছন গফবে দোড় দল । 

আবার নেমে এল ঘোর অন্ধকার। কিন্তু এ দুর্যোগেরও শেষ ছিল। 

ভাঁজশীনয়ার ভদ্রলোকের বুক তখন অনেক শক্ত হয়েছে। বিপদ দেখে 
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এখন আর তিনি আগেকার মত হতাশায় মুহ্যমান হয়ে পড়েন না। আগের 
বার যেমন হাত পা ছেড়ে ঘোড়ার ?ঠে বসেছিলেন...সব গেল সব গেল বলে 
যে শংকা তাঁর হয়েছিল, এবার আর তেমন মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বার মত 
অবস্থা হল না। অত্যন্ত মর্মান্তিক আভজ্ঞতার মধ্য দিয়ে একটু একটু করে 
এই মানাঁসক পাঁরবর্তন তাঁর হয়েছে। নিজে দাঁড়য়ে তান এই পলায়ন 
দেখলেন। কিন্তু চোয়ালের সামান্য পাঁরবর্তন ছাড়া পার্ধদরা তাঁর বিশেষ 
কোন ভাবান্তর মালুম করতে পারল না। তাঁর চোখ-মূখের চাঁরধার কুণ্ণিত 

হয়ে উত্াছিল। বেশ বোঝা গেল, তাঁর মধ্যে প্রচণ্ড বিস্ফোরক ছু টগবগ 
করছে। ক্ষুদ্র তবূণ হ্যামলটনের চোখের জল কিম্বা সাধাঁসধে একানচ্ঠ 
পুটনামের গুরুগম্ডীর বকুনি তাঁকে বিশ্দুমান্র বিচালত করতে পারল না। 

--আমরা এখনও এখানে রয়োছি । তান বল্েন। আমেরিকান বাঁহনী 
সম্পর্কে তার এই মন্তব্য শুনে মনে হল যে, এখনও এখানে টিকে থাকবার জন্য 
আমেরিকানবা বোধহয় বৃাটিশের চাইতে বেশী কাতিত্ব দাবী করতে পারে। 

- শা বটে! তবে শ' পাচেক লোক আজ ভেগেছে এই যা! লা স্মর্ণ 
ঝাঁরয়ে দলেন। 

_তারা আবার আসবে । গম্ভীবভাবে বলেন প্রধান সেনাপাঁতি।গোল- 
মাল থেমে যাক, অন্ধকার হোক, আবাব ফিরে আসবে তারা। 

বাগে গরগর কবে অস্ফু৮কণ্ঠে বলে ম্যাকডুগাল£ দুত্তোর, বেজন্মা ঘত 
ভীরু কাপুরুষ । 

- ঘোড়সওয়ার সম্পর্কে তাদের ভীত জন্য কোন দোষ আম দই না। 
[নরুত্তেজ কণ্ঠে বলেন প্রধান সেনাপাঁতি। -অ*্বারোহশী সৌনকের আক্রমণে 
ওরা এখনও অভাস্ত হয়ে উঠতে পাবোন। 'রিন্তু এ ভীতিও কেটে যাবে। 

ওরা বুঝতে পারবে যে পদাতিকের মত অশ্বারোহ৯ সোৌনককে খতম বরাও 
খুব কঠিন নয়। তেমনি নতুন আরও অনেক জিনিসই শিখবে জেনো । 

তব বিশ্বাসের মধে। উল্লাসের লক্ষণ ছিল না; বরং চোখেমুখে সুকঠোর 
দুটা ফুটে উঠোছল। মুখের [দকে তাকালে কেমন ভয় ভয় লাগত। 
তাঁর কটা চোখে 1হমানগ দৃষ্টি দেখে বদ্ধ পটেনাম পযন্ত ভড়কে গেলেন। 

পোটোমাকের লাজুক চাষীর মনে দিনের পর দিন কি যে পাঁরবর্তন ঘটছে, 
তা তাঁর পার্যদ, বন্ধু বা শন্রুদের কেউ অনুমান করতে পারল না। তবু 

একাঁদন যে লোকাঁট শুধ, কাছের মানুষের ভালবাসার কাঙাল ছল .যে শুধু 
শিয়াল শিকার করে জীবন কাটিয়ে দেবার স্বপ্ন দেখত, তার এই রুপান্তর 
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সকলেই দেখল এবং উপলব্ধি করল। এজন্য মাঝে মাঝে তাদের শংকা 
হত- আবার মাঝে মাঝে গর্বও অনুভব করত। চ্যাটারটন পাহাড়ে তাড়া 
খাবার দাঁদন পরে রোজার্সের রেঞ্জার্স দলের দু'জনকে পাকড়াও করে যখন 

আমোরকান শাবরে নিয়ে আসা হল, সৌঁদন প্রধান সেনাপাঁতির আচরণ দেখে 
তারা খুশনই হয়োছিল। 

বন্দী দুটি ওয়েস্টচেস্টারের ভদ্রলোক। , তাদের হাজিরও করা হল ভার্জঁ- 
নিয়ার সেরা ভদ্রলোক-পোটোমাক পাহাড়ের শিয়াল-শিকারী আভজাতের 
সামনে । বন্দী দু ও শিয়াল-শকারট। [িনজনেই এরা সমস গাঁথা । 
বহু শতাব্দী পূর্বে ঢালাই করা হয়েছে এ জ্ঞাতিত্বের বন্ধন। সাধারণ 
মানুষের চাইতে, ভীত ছোটলোকের চাইতে, এদের স্থান অনেক উদ্চুতে 
সংরাক্ষিত। যতক্ষণ বন্দী দুটি প্রধান সেনাপাঁতর ভাবব্যঞ্জনাহশন মুখের অর্থ 
উপলব্ধি করতে পারেনি, ততক্ষণ তারা বেশ খানিকটা চাঁলিয়াতি দেখাবার 
চেষ্টা করল। 

-তোমরা কারা? জিজ্ঞাসা করলেন প্রধান সেনাপাত। 

বন্দীদের একজন বেশ স্বাস্থ্যবান, লম্বা, লাল টুকটুকে মুখ, সুদর্শন 
পুরূষ। বয়স বছর পস্মীত্রশেক। সব্জে বাফাঁস্কনের খত ছাঁটকাটের 
সূট পরা লম্বামুখো বালকটির হয়ে সে-ই জবাব 'দিল। 

-আমার নাম ক্যাপ্টেন লোস, আর এর নাম লেফটন্যাণ্ট আলবার্ট । 

দুজনেই আমরা মেজর রোজাসের রেঞ্জার্স দলের লোক। 
-_মেজর রোজার্স কে আম চান না। গম্ভীরভাবে বলেন শিয়াল- 

[শিকারী । 
বন্দী দুট অবাক দাঁল্টতে তাকাল তাঁর 1দকে। 

_তবে হাঁ, রোজার্ঁস নামে একটা লোকের কথা শুনোছ। আবার 
বল্লেন শিয়াল-ীশকারা। 

বন্দী দুটি চুপ করে রইল। বয়স্ক লোকটি কথা বলবার সুযোগের 
প্রতীক্ষা করতে লাগল। 
ধিয়াল-শিকারী বলে যেতে লাগলেন£ আঁম শুনোৌছ সে ইংরেজ। 

তোমরা কি? 
কথা বলার সূত্র পেয়েও বয়স্ক লোকটি বিষম ভুল করে বসল। সেলল্লেঃ 

স্যর, আমরা আশা কাঁর এবং বিশ্বাস কার, ভদ্রলোক হিসাবে আপাঁন 
আমাদের প্রাতি যথোপয্যন্ত সুবিবেচনা করবেন। আপনার সঙ্গে কথা বলবার 
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সুযোগ পেয়ে নিজেদের আমরা ভাগ্যবান মনে করছি। তা না হয়ে ষাঁদ 
আমাদের এ সব...। নিজের ভুল বুঝতে পেরে লোকটি সহসা থমকে গেল। 

-কি বলতে চাও তৃমি ? 
_কিছুই না। 
-ি বলতে চাও? কি বলতে চাও আমার লোকজনকে 2 
_মহাদেশনয় স্যর! 
_আমরা আমাদের আমোরকান বাল। সংযতগম্ভীর কণ্ঠে বল্লেন শিয়াল" 

শিকারী । --তুমিও ইংরেজ নও । জানিনা তোমাকে কি বলবো । কিন্তু যে বাফ- 
কনের জামা তুম পরেছো, তাকে আমরা সামারক ডীর্দ বলে গণ্য কার না। 
এই অবস্থায় তোমরা যখন আমাদের ঘাঁটির মধ্যে ঢুকে পড়েছো, তখন আইনত 
আম তোমাদের ফাঁস দিতে পাঁর। কিন্তু ভদ্রলোক হিসাবে তুমি আমার 
সববেচনা দাবী করেছো । সাজেন্ট, নিয়ে যাও এদের! প্রত্যেককে দু'শ ঘা 
চাবুক মারবে। 

হোয়াইট গ্লেইনসের যুদ্ধের পর এই সময়টায় মহাদেশীয় বাহিনীর 
অবস্থা ছিল চরম সংকটাপন্ন । অতলস্পশর গহবরের মুখে দাঁড়য়োছল 
আজাদী ফৌজ। তাদের পশ্চাতে হাডসন নদী; সামনের ব্যহও ভেঙ্গে 
পড়ছে। জেনারেল হাউ শেষ আঘাত হানলেই সব খতম হয়ে যষেত। কিন্তু 
কেন যে জেনারেল হাউ এই আঘাত হানলেন না, বহুকাল ভাঁজানয়ান তার 
কারণ বূঝে উঠতে পারেনান। পরে অবশ্য একটা জবাব মনে এসেছে। 
কিন্তু সে জবাবকেও [নভুল খলে মেনে নিতে পারেনান। হাউ সম্ভবত 
কম্পনাই করতে পারেনান যে সম্মখভাগে আঘাত হানলে তের হাজারের একাঁটি 
সৈন্যবাহনী খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়বে। 

কল্তু ভার্জীনয়ান জানতেন, আঘাত যত সামান্যই হোক, আমোরকান 

ফৌজ ভেঙ্গে পড়ত। মনে প্রাণে তান জানতেন যে, তিনি পর্বনাশের মুখো- 
মুখ দাঁড়য়েছেন। ব্লুকলিন ও হালেমে তবু পলায়নের পথ ছিল. .সেই 
বভীষিকাময় রবিবারের ভোববেলাও নিউইয়কের মধ্য দিয়ে পাঁলয়ে হাজার 
হাজার সৈন্য ন্রাণ পেয়োছল! কিন্তু এবারে তারা এমনভাবে কোণঠাসা 

হয়েছে যে পলায়নের পথ পযন্ত রুদ্ধ । 

পলায়নের পথ রুদ্ধ- সর্বনাশ শিয়রে। যাঁদ তান ভগ্নোদ্যম ইয়াধীক- 
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দের সরিয়ে নেবার চেষ্টা করেন, অমানই ঝাপয়ে পড়বে ইংরেজসেনা, ধংস 
করে দেবে আমেরিকান ফৌজ। পল্থা ষে একেবারই ছিল না তানয়। পথ 
বেছে নিতেও তিনি পারতেন। কন্তু সে সিদ্ধান্ত হত ফাঁদে-পড়া প্রাণ- 

দণ্ডিতের নির্বাচনের মত। তাঁর সৈন্যদল তিনভাগে বিভস্ত হয়ে পড়েছে। 

একদল রয়েছে নিউইয়কেরি ওয়াঁশংটন কেল্লায়, আর একদল হাডসন নদণর 
ওপারে লী কেল্লায় আর বাক অংশ এই ওয়েস্টচেস্টারে। তাঁকে ছেড়ে যাবার 
সাধ্যমত চেম্টা এই িনভাগের সবর্পই চলেছে ব্যান্তগতভাবে। 

এ সত্বেও তাঁর আচরণের মধ্য দয়ে অভ্যন্তরীণ পাঁরবর্তনের ছাঁব 
সুপারস্ফুট হয়ে উঠল। রণজয়ী বীরের মত তিনি কাজকর্ম করে যেতে 
লাগলেন...সৈন্য পাঁরদর্শন করলেন.. দলত্যাগীদের শাস্তি 'দলেন...পন্র 

ীলখলেন কংগ্রেসের কাছে...আবার সন্ধ্যাবেলা পার্ধদদের নিয়ে মাদেরার 
আসর জামিয়ে কংগ্লেসের সম্মানার্থে এবং ত্বঁরিত বিজয় কামনা করে মদ্যপানও 

করলেন। 

চলবার পথের সাঁঠক নিশানা বুঝতে পেরে মনের মধ্যে তান খানিকটা 

শান্তি পেয়েছেন। কত দীর্ঘ পথ আতনক্রম করতে হবে তার হদিস জানা 
ছিল না; তব চলার গাঁত তানি ঠিকমতই বুঝতে পারলেন। 
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ওয়াশিংটন কেনা 

সতেরোশ' ছিয়ান্তর সালের বারোই নভেম্বর কনৃকনে নির্মল প্রভাতে 
হাডসন নদ৭র পাড়ে দাঁড়য়োছলেন ভার্জানয়ান। খেয়া পার দেখাছলেন। 
মার্বলহেডের জেলেরা এক ব্রিগেড আজাদ ফৌজ সুশৃংখলভাবে জার্সতে, 
পার করে দিল। এক পান্্র চা, কেক ও মধুর সঙ্গে দু'মগ 'ফ্রিপও ইতিমধ্যেই 
ভার্জনিয়ানের পেটে গেছে । মাঝে মাঝে দু" একটা ঢে“কুর উঠছে । সকাল- 

বেলার পাঁরতোষ ভোজনে মেজাজটা বেশ খুশী ই আছে। তাছাড়া ফুরফুরে 
হাওয়া লাগছে চোখে মুখে...জীীবন মনে হচ্ছে আনন্দময়। আজ স্ত্র্র এক- 

খানা চিঠি পড়লেন: জবাবও সকালবেলাই 'দিয়ে দিয়েছেন। আগের দিন রান্রে 
বোতল ভিনেক মাদেরা গিলে একটানা ঘণ্টা তিনেক নেচেছেন। আজকের 

প্রভাতের সোণার ববণ সূর্য, ফুরফুবে হাওয়া, আন্দোলিত বৃক্ষপন্ত এবং রৌদ্র- 
বলমল শশতল নদীবক্ষ তাঁর দিলখোশ ভাবটা আরও বাড়িয়ে তুলেছে। 

লোকজনের মধ্যে কাউকে যাদ [তিনি প্রশংসা করতেন, ভালবাসতেন 
বা শ্রদ্ধা করতেন তো সে এ মার্বলহেডের জেলেরা । তানি জানতেন, তাঁকে 

এবং তাঁর সমগোন্রীয়দের জেলেবা ঘৃণা করে। ৩ব্ তাদের ধাঁরাস্থর নয়া- 
হংলণ্ড দক্ষতা ভাকে আকৃষ্ট কবোছল। এরা যেমন তাঁর চোখে বিদেশী, 
“নি তেমনি ওদের দাঁন্টতে পরদেশী -অচেনা। তিনি বেশ বুঝতে পারেন 
যে, ভারনন পাহাড়ে জর্জয়ান কাযদায তৈরী নযনাভরাম ঘর বাড়ী দেখে এরা 

হাঁ করে থাকবে । ক্ষেত-ক্ষামারে নিগ্লো কতদাসদের কাঞ্জ করতে দেখে মনে 
মনে বম চটে যাবে কিন্ত মূখে কিছু বলবে না। এদের একটা বিশিম্ট ধরণ 

আছে। ধ্যানধারণার 'নাদর্ট একটা ছক আছে। তাঁর ধ্যানধারণা কোনদিনই 
ছকে বাঁধা নয়। লক্ষ্য স্থির করে স্মানার্ট পথে যারা সাানশ্চিত পদক্ষেপে 
এাগয়ে যেতে পারে তাদের তান 'হংসে করতেন। আবার এদের সম্পর্কে 
ভশীতিও ছিল। তিনি জানতেন, এ রকম হাজার পাঁচেক লোক পেলে অনা- 

য়াসেই বাঁটিশদের ঝেশটয়ে নদীতে ফেলতে পারেন। কিন্তু ইংরেজদের সঙ্গে 
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মোকাবিলার পর এই পাঁচ হাজার লোক যে ?ি করবে তা বুঝতে পারতেন না, 
_এমনাক কম্পনাও করতে পারতেন না। তাই ভয় হত। 

ভশজকের এই সকালবেলা ভাঁবষ্যং সম্পর্কে চিন্তা করবার কোন চাড় ছিল 
না। লোকজন এখন জার্সর হাকেনসাকের পথে চলেছে নতুন ছাউ!নর 
দিকে। নিজে তান জোর কদমে ঘোড়া ছযাটয়ে লঁ কেন্লায় যাবার চিন্তায় 
মশগুল হয়ে আছেন। পশ্চাতে সৈন্য সংস্থাপনার স্বাবস্থাই করা হয়েছে। 
মনে হচ্ছে, আগে যে অবস্থা ছিল, তার চাইতে এখন তাঁর অবস্থা অনেক ভাল। 

জেনারেল হিথের অধীনে দূহাজার সৈন্য হাডসন নদীর উজানে চড়াই অণুল 
_মাগলে আছে। ওয়েস্টচেস্টারে আর পাচ হাজার আছে জেনারেল চার্লস লী'র 
নেতৃত্বে। বহু লোক দলত্যাগ কবে গেছে বটে; তবু সব ছু মাঁলয়ে চিল্ভা 

করলে তাঁকে ভাগ্যবান বলতে হবে। কারণ হোয়াইট প্লেইনসের যুদ্ধের পর 
ওয়াশিংটনকে মুঠোর মধ্যে পেরেও জেনারেল হাউ আঘাত হানতে ইতস্তত 

বরেছেন। ভাঁজীনয়ান এই আচরণের কোন অর্থ খুজে পানান। তিনি 
লুানশ্চিত জানতেন, হাউ মুখোম্ীখ আরুমণ শুরু করা মাত গোটা আমোত্রিকান 

পাহিনী খান খান হয়ে যাবে। জলে-পড়া মানুষের মত ভার্জীনয়ান এই 
সনাশিত সর্বনাশের জন্য প্রভীক্ষা করেছেন। নিজেকে দয করেছেন পার- 
ণামেব কথা ভেবে । বিণ্তি সে পাঁবণাম এল না। হাউ যখন হেলায় এই 
সুযোগ হারান, ইংরেজ শাবরের তখনকার কিছ; [ছু সংবাদ ভার্জনিয়ান 
জানতে পেরোছলেন। কেউ বল্লে, পেলস্ পর্লেন্টেব নভামিকাময় রণ্ডান্ত 
স্মাঁতর পকল হাউ সামলে উঠভে পারেনান। আব সবাই অনমান কবে বলে, 
জেনারেল হাউ চট ধরে বিদ্রোহ দমন করতে ভরসা পাচ্ছেন না, কাপণ বিপ্লবী- 
দের প্রাতি সহানুভূতি ইংলণ্ডে ভ্রমেই বেড়ে চলেছে এবং এখানকার মাঁন্নাশখা 
অতলান্তিক সমুদ্র ডিডিয়ে বাঁটিশ দ্বীপে আগুন জবালাতে পারে এমন সমভান 
বনাও যে নেই তা নয়। কিন্ত এর সব কিছুই অনুমান_ানর্ভর করা চলে না। 
ভবে জেনারেল হাউ যখন নিউইয়র্কে ফৌজ ফারয়ে নিয়ে গেলেন, ভাঁ্জীনয়ান 
নাশ্চন্ত হলেন। বুঝতে পাবলেন, বিপদ কেটে গেছে। নিন্তু সর্বনাশা 
ধ্বংসের হাত থেকে কেন যে ?তাঁন ঘ্রাণ পেলেন, তার কোন সহগত কারণ কোন- 

দিনই বুঝতে পারেননি । 
ইতিমধ্যে তাঁর হাজার চারেক সৈন্য জার্ঁপ পেপছে গেছে। লা কেন্লায় 

গোছগাছ করে য়ে মানহাট্রানের ওয়াশংটন কেল্লা থেকে সৈন্য নিয়ে 
আসবার জন্য জেলেদের যাঁদ কাজে লাগাতে পাবেন, তাহলে নদীর উভয় তারে 
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তরি হাজার আটেক সৈন্য থাকবে । এ পযন্তি ইংরেজ ফৌজই কড়াভাবে 
সাঁড়াশশ আক্রমণ চালিয়েছে তাদের ঘের দেবার জন্য, কিন্তু তখন তিনিই সাঁড়াশ* 
আঁভযান চালাতে পারবেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে । 

মোটামুটভাবে স্রোত ফিরেছে বলেই মনে হয়। 

সৈনাদল নদী পার হয়ে আসবার পর প্রধান সেনাপাতি তাদের সামারক 
আভবাদন গ্রহণ করলেন এবং লক্ষ্য করে দেখলেন, তারা বেশ কেতাদুরস্তভাবেই 
মার্চ করে গেল। ইংরেজ ফোজ এবং তাদের মাঝখানে হাডসন নদী থাকায় 

সৌনকেরাও আজ বেশ খোসমেজাজে আছে। মাশ্র দু'জন স্টাফ আফসার সঙ্গে. 
নিয়ে প্রধান সেনাপাঁত পাহাড়ে পথ ধরে লী কেল্লার 'দকে চল্লেন। 

গোটা দিন এবং সম্ধা পর্ধন্ত তাঁর উৎফুল্ল ভাব বজায় ছিল। রাতি কাটা- 

বার জন্য একটা অগোছাল ওলন্দাজ খানারে তাঁরা আতাঁথ হলেন। আট বছর 
ও ছয় বছরের ছোট্ট দাও মেয়ে ছল সে বাড়ীতে । মেয়ে দ্াটির সলজ্জ 

কৌতহলী ভাব এবং দীর্ধকায় ভাজণনয়ানের গাম্ভীর্য ঘুচে যেতে যতটা 

সময় লাগল ততক্ষণে তাদের প্রায় শোবার সময় হয়েছে। আগুনের চুল্লীতে 
লোৌহশলাকা ভাঠান হচ্ছে ক্লিপ তৈপা কবাব জনা । খাবার ঘরে বসে ভার্জ- 
নয়ান মেয়ে দ;াটকে বড়জোর খন্টাখানেক গলপ শোনাতে পারেন । গলপ বলতে 
কোনকালেই তিনি ওস্তাদ নন। খহ্চল তাঁব অভিজ্ঞতা । দুনিয়াদারর হাল 
সম্পর্কে অনেক খোঁজ খবরই রাখ ২৭ | তব সে সম্পকে ভার কোন বর্ণনাই 
প্রাণবন্ত বা রোমাণ্ডকর হত না। কোন মতে একটানা বলে যেতে পারতেন। 

ইশ্ডিয়ানদের সম্পকে মেয়েদশওকে গল্প শোনাতে গিয়ে তিনি বল্লেন: 
ছঁট হইণ্ডিয়ান লুকয়ে |হকুলা এক জগঙলর মধ্যে । জঙ্গালে না ঢুকে তাদের * 

গুলী করবার উপায় ছিলো না। পোঁদকে গিয়ে দৌখ, আবও জনা দশেক ইণ্ডি- 
য়ান লুপ্ণিয়ে আছে পাহাড়ের মাথায়। তখন সবাইকেই আমরা গুলী করে 
মারলাম । 

সহসা আতকে উঠল মেয়েদুটি। কমবয়সী মেয়ো১ তাঁর কোলে 'ছিল। 
আরও কোল ঘেষে ঘাপাঁট মেরে রইল সে। তাঁর গ্প শন ঘাবড়ায়ান কেউ। 

কিছুই হয়াঁন তাঁর কথায়। কিন্তু কি 'ববাট লোক তান! আগুনের চুল্লীর 
তামত আভা পড়েছে তাঁর মুখের ছোট্র ছোট্র ব্রণের দাগে । অমন চমৎকার 
নীল জ্যাকেট আর বাফ পাজামা-পরা তার বিরাট চেহারা দৈতোর চেয়েও বড়। " 

গজপ-বলা শেষ হলে ওলন্দাজ উচ্চারণ-ভঙ্গীতে আট বহ্ছরের মেয়েটি বল্লেঃ 
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খুব ভাল গল্প! বাবা বলেছেন, আপাঁনি মস্তবড় একজন বার, কিল্তু বন্ড 
বেশশ মদ খান। 

তাই বাঁঝ ? 
_কেন অত মদ খান? গোমরামুখে মেয়োট আবারও 'জজ্ঞাসা করে। 
_খুব বেশী খাই না তো! আর পাঁচজনে যতটা খায় আমও ততটুকু 

খাই। 

এতেও 'নরস্ত না হয়ে ম্লানমূখে মেয়োট আবারও বলেঃ বাবা বলেছেন, 
একবার যখন এসেছেন তখন আজ রাতে মদ খেয়ে বাবাকে বাড়ঈ-ছাড়া করবেন। 

পরাঁদন দুপুরবেলা তান লী কেল্লায় পেপছুলেন। খানিক পরে অবাক 
য়ে শুনলেন, মানহাট্রান দ্বীপ থেকে সৈন্য সারয়ে নিয়ে আসবার পরিবর্তে 

পন সেখানে আরও সৈন্য পাঠিয়েছে বলবাদ্ধর জন্য। লোকজনের সামনে 

কোন কথা বল্লেন না। 'িকন্তি নিজের শাবরে সুদর্শন তরুণ কোয়েকারকে 
একলা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেনঃ এক বাজে পাগলামি করেছো নাথানেল ? 
-পাগলাম কাকে বলছেন সার! 

_াঁনশ্চয় পাগলাম। কেল্লা থেকে লোকজন সারয়ে আনবার বাবস্থা কবলে 

নাকেনঃ কেন আবার 'নউইয়র্কে সৈন্য পাঠাতে গেলে 2 

-আমরা কেল্লা রক্ষা করবো স্যর! 
রক্ষা করবে ১ কেল্লা রক্ষা করা যায় না। 
-এ আপ্পান কি বলছেন সার! কেন রক্ষা করা যাবে না? এ ঘণ্য 

স্বপক্ষত্যাগ ইংরেজ লী কথায়... 

গ্রীন! 
-মাফ করবেন স্যর! 
বড় আদমশ গন্ভীরভাবে বল্লেন £ শুধু আমার কাছে মাফ চাওয়াটাই সব 

[কিছ নয় জেনারেল গ্রীন! এই বাহনশতে জেনারেল লী'র পদমর্যাদা কেবল- 
মাত্র আমারই নীচে । আম চাই, সব সময় একথাটা স্মরণ রেখে চলবে । মনে 

রাখবে, তাঁর আদেশও িনা-দ্বিধায় শ্রদ্ধার সঙ্গে শিরোধার্য করে নিভে হবে। 
এ সম্মান তাঁর প্রাপ্য । 

স্থির দৃম্টতে গ্রখন তাকাল প্রধান সেনাপতির দিকে । তারপর নীরবে মাথা 
ঝেকে অস্ফুট কণ্ঠে বল্লেঃ কি আর বলবো সার! আপনি আমায় আর 
করতে বলেন, বলুন? আপাঁন কি চান, আপনার সামনে নতজানু হয়ে আমায় 

১৬৫ 



হলপ করতে হবেট বাঁদ তাই চান তো বলুন-আমি তা করতেও প্রস্তুত। 
'বিদ্রুপের বিন্দুমান্র আভাব ছিল না গ্রণীনের কণ্ঠস্বরে। 

এর পর দু'এক মিনিট চুপচাপ থেকে ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন ভার্জি- 
নিয়ানঃ তোমার কি বম্বাস নাথানেল, ও কেল্লা রক্ষা করা যাবে ? 

চিরকাল! 

--না না চরখ্লের কথা থাক। ধরো এক হপ্তা দি মাসখানেক ? 

-এক মাসের কথা ক বলছেন স্যর! একবার আমাদের একটা সুযোগ 
গদয়ে দেখুন না! ানউইয়কে যা খুশা করেছে ইংরেজরা । এবারে আমাদের 
একটা স,যোগ দমনে দেখুন না! রর 

_বেশ, সে সুযোগ তোমরা পাবে। ভাঁজিনয়ান রাজী হলেন। 

গ্রীন নরবে ঘাড় নোয়াল: কত থা বলতে ভরসা পেল না। ক বলতে 
[ক বলে বসবে -দরকার কি? 

শশী কেল্লা থেকে মাইল পাচেক দ যে পাঁলসেদ পর্ব তমালার মাথায় হাকেন- 
সাক-এ সৈনাবাহনষ ছাউাঁন ফেলোছল। সেহাঁদন সন্ধ্যবেলা ঘোড়ায় চড়ে 

বড় আদমী সৈনা শাঁবরে হাঁজর হলেন! হাকেনসাকের আবহাওয়া এখনও 

ভালই আছে। তাছাড়া বৃটিশ বাঁডন+ খানকটা দরে আছে বলে সোনকদের 
মন-মেজাজও বেশ খুশী । অধিকাংশ সোনকই জার লোক। এখন বাঁদ 

কোন সময় দল ছেড়ে ভেগে পড়বান প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে আর তো 
মাইলখানেক চওড়া নদী পার হতে হবে না। ইয়াংকরা রয়ে গেছে লী'র সঙ্গে 

ওপারে। ীকন্ত এপারে যে সব লোবঙ্গন এসেচ্ছ, তাদের ক্ষয়ন্মরীত অপেক্ষা- 

কৃত কম হয়েছে। তাছাড়া একদিকে যেমন আশু সংগ্রামের কোন সম্ভাবনা নেই, 
তেমনি আবার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও ইদানীং অনেক ভাল হয়েছে আগেকার 
কয়েক সপ্তাহের তুলনায়। ফলে, যেমন করেই হোক এদের মাথায় একটা 
[বিশ্বাস জন্মে গেছে যে তারা ব্য ফৌজ। নতৃন শিবিরের আশেপাশে 

পাঁজ্য়াক ও পেটারসনের বেশ কিছু মেয়ে আনাগোনা শুরু করায় এ বিশ্বাস 
দৃঢভর হয়েছে। বড় আদমী যখন এসে পেশছুলেন চারপাশে ভাঁড় করে 
সৌনকেরা সোল্লাসে তাঁকে অভার্থনা ৩নাল। বহাঁদন এমাঁন সাদর অভাথনা 
তাঁর ভাগো জোটোনি; তাই প্রজবলন্ত আঁগ্নকুণ্ডের পাশে দাঁড়য়ে নজ্সের কাছে 
এই অভার্থনার গল্প বলাছলেন। 

- এতাঁদন হালচাল এমন খারাপ ধাঁচ্ছলো যে এদের ভাবসাব আমার খুবই 

ভালো লেগেছে। এখন এরা তনেক্টা ভালো আছে । ওয়াশিংটন কেল্লা রক্ষা 

4 
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করবার জন্য নাথানেল পনড়াপশীড় করতে লাগলো দেখে আম খানিকটা চিন্তিত 
হয়ে পড়েছিলাম । 

এই কেল্লার নামটা তিনি বরাবরই সসঙ্কোচে উচ্চারণ করতেন। তাঁর 

মত অখাত এক ভাঁজানয়ার চাষীর নাম অনুসারে সাধারণতন্দ্ের একাট দূরের 
নামকরণ হয়েছে-এ কথা ভেবে ছেলেমানব এক গোপন-গর্বে তাঁর বুক ফলে 
উঠত। 

_আপাঁন কি ওদের দুর্গ রক্ষার অনুমতি দিয়েছেন 2 সাগ্রহে জানতে 
ঢাইল নক্স। 

হাঁ দিয়েছি! কিন্তু ল... 
_-ও ব্যাটার কথা ছেড়ে দিন! মাফ করবেন স্যর! আমার ভূল হয়ে গেছে! 

সাঁত্যই আম দুঃখত। কিন্তু...একটা লড়াই করার সুযোগ আমাদের দিতেই 

হবে। বলুন, দেবেন কি নাও 
-দেবো। তবে হাঁ, সে যাদ কেলাটা রক্ষা করতে পারে, তাহলে ওটা হাউয়ের 

পথে বেশ ভাল একটা কাঁটা হয়ে থাকবে । কংগ্রেসও কেল্লাটা রক্ষা করবার 
পক্ষপাতী । 

_সামায় শ্বাস করুন সার, নরক সৃষ্ট হলেও আমরা রুখতে পারবো । 

আমরা তো পরাজত হয়নি-িছু হটে এসোছ। লড়াইয়ে ইংরেজরা আমা- 

দের হারাতে পারোন। আমার কথাই ভাবুন না স্যর। গোলন্দাজ দলের ফৌজ- 
দার আম। কন্তু কোথায় গেলো আমার কামান? ব্লুকীলনে নিউইয়র্কে 
ওয়াঁশংটন কেল্লা আর লী কেল্লায় পড়ে মসাছে। 'কলন্তু ভগবানের দোহাই. 
আ'ম হলপ করে বলতে পার স্যর, সব কামান হারালেও কিছু এসে যাবে না। 

[কছৃতেই আমরা পরাভূত হবো না। প্রথম যখন শুরু করৌছলাম, তখনও 
কোন কামান দিলো না আমাদের... আনন্দে উচ্ছবাসত হয়ে উঠোছিল তরুণ 
বই-বিক্রেতা। 

_নঝ! 
_বল্ন স্যর! 
-শোওগে যাও। খাঁনকটা বিমষভাবে ,বলেন বড় আদমী। নক্স 

খাঁনকটা ইতস্তত করছে দেখে আবার বল্লেনঃ আমি বলাছ, ঘুমোও গে। 
[বাঁস্মতভাবে নক্স তাকাল প্রধান দেনাপাতির দিকে । কিল্তু কোন ওজর 

আপাঁত্ত না করে নীরবে চলে গেল। আর তান কলরব মুখর ইতস্তত-বাক্ষিগ্ত 
ধশাবরের মধো পায়চাঁর করতে লাগলেন। সামনে সামান্য একট ঝুকে অর্ধ- 
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নিমীলিত চোখে মেপে মেপে লম্বা লম্বা পা ফেলে ধারে ধারে হটিছেন। বহু 
আগুন জহালিয়েছে সৈনিকেরা। কোনটার আলোই তাঁর আধ-বোঁজা কটা 
চোখে প্রাতিফলিত হচ্ছে না। তাঁর দীর্ঘ বাহু ঝুলান রয়েছে দুই পাশে। 
যাঁদও নাক-সোজা চেয়ে হাঁটছেন, তব চাঁরধারের হরেক রকম হাবভাব নড়া- 
চড়া গুঞ্জন তাঁর দৃষ্টি এড়াচ্ছে না। তাঁকে আসতে দেখেই সৈনিকদের কলগণঞ্রন “ 
হিসাহস ফিস্ফাস শব্দে পাঁরণত হচ্ছে। জটলা করে যারা হাঁসঠাট্ায় মশগুল 
হয়ে আছে...কিমন্বা মুখ গোমরা করে নীরবে যারা ক্ষোভে গরগর করছে 
.আনমনে একলা বসে উদাসভাবে যারা ওলন্দাজ স্কচ্ কি ওয়েল্শ বিষাদ- 
সঙ্গীত গাইছে, তাদের সবাইকেই লক্ষ্য করলেন প্রধান সেনাপাতি। পাঁচশ", 
বছর এদের সাবেক দেশে যে লোকসঙ্গীতের সুর বেচে রয়েছে, জার্সর দেশ- 

গাঁয়ের পথেঘাটেও শতাঁধক বছর সে সুর ভেসে বেড়াত। সৈন্যাশাঁবরের 
অগোছাল বিশৃংখল অবস্থাও তাঁর দৃম্টি এড়াল না। নি লক্ষ্য করলেন যে 

যূবতাঁ বারবানতারা তাঁকে আসতে দেখে আড়ালে লুকোবার চেম্টা করছে। 

শিবিরের যন্ততত্র আঁস্তাকুড়। জঞ্জাল সাফ করবার কোন চেষ্টাই করোনি 
সৌঁনকেরা। নোংরা জঞ্জাল জড়ো করে এখানে সেখানে আঁস্তাকুপ্ড়ু বানিয়ে 
রেখেছে আর কতগুলো শুয়োর পরমানন্দে তার মধ্যে বিচরণ করছে । মরচে- 
ধরা কাঁরচ লাগান বন্দুকের পাঁজা...নড়বড়ে রসদের গাড়ীটানা আম্থসার গুটি 
কয়েক ঘোড়া...এখানে ওখানে টাল দেওয়া অযত্ররক্ষিত খাদ্য ও গোলা-বারুদ... 
এগাঁন অনেক কছুই তাঁর নজরে পড়ল। 

হাঁটতে হাঁটতে গত কয়েকাঁদনের উৎফল্প ভাবটা উবে গেল। ভাবী বিপদের 
শংকায় মনটা কেমন আতাঁঙ্কত হয়ে উঠল। প্রাতিনিয়ত মেলামেশা করলেই 
উপলব্ধি করতে পারেন, কি রকম ফোজের নেতৃত্ব তিনি করছেন। দু" একদিন 

খাঁনকটা দূরে সরে থাকলে নতুন চোখে দেখতে পারেন এদের । আজ যেমন 
নতুন করে দেখলেন। তখনই আবার সাবেক অন্তহীন নৈরাশ্য তাঁকে ঘিরে 
ধরে। নক্স বা তার মত আর দশজনকে দোষ দেওয়া নিরর্থক মনে মনে ভাব- 
লেন 'তান। সাধ্যমত চেম্টার কসর তারা করছে না। 'নিভাঁক--অকুতোভরয় 

তারা। তাদের সাহাসকতা হয়ত ভাঁজনিয়ার ভদ্রলোকের মত নয়। এই 
দোকানদার আর কাঁরগরদের সাহাসকতার মধ্যে নিরোধ হোতিকামি হয়ত আছে। 
তবু তারা যে নিভর্ঁক, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। 

ণনজের তাঁবুতে ফিরে দুখানা মোমবাতির মিটামটে আলোয় তান স্বকে 
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প্র লিখতে বসলেন। টেবিলের উপর কাগজ ছাঁড়রে কলমে কাল তুলে যেই 
খতে গেলেন, অমনিই কম্প জ্বরের মত বাড়পবর টান সহসা তাঁকে আস্থর 
করে তুলল। এমন আকাঁস্মক, এমনি উদগ্রভাবে ঘরমুখো টান তাঁকে উতলা 
করে তুলল যে, হাতের কলম ফেলে দিয়ে টেবিলের পর ঝঃকে দুই হাতে মুখ 
চেপে তান আঙুলের ফাঁকে ঘন ঘন দীর্ঘ*বাস ফেলতৈ লাগলেন । মন চলে 
গেল ভারনন পাহাড়ে । বাড়ী ফিরবার তেমন আগ্রহ কোন কালেই তান অনু- 
ভব করেনান। কিন্তু এই মূহূর্তে িয়াল-শিকারী চাষী জীবনের জন্য মনটা 
আঁকুপাঁকু করে উঠল। একান্তভাবে ফিরে পেতে চাইলেন ভারনন পাহাড়ের 

. চিরঅভ্যস্ত জীবনধারা । মনে পড়লঃ স্যোদয়ের পূর্বে উঠে একলা রান্না- 
ঘরে বসে প্রাতরাশের সঙ্গে কড়া দূতিন পেয়ালা ভাল চা খেয়ে ঘোড়ায় চড়ে 
বোঁড়য়ে পড়তেন রান্রির শিশির-ভেজা প্রান্তরে । ডোরাকাটা কুকুরগুলো যেত 
পেছ্ পেছু। খোসমেজাজে অবজ্ঞার ভাব দেখিয়ে কয়েকটা ধমক দেবার সঙ্গে 

সঙ্গেই তারা ছুটে দৃষ্টির অন্তরালে অন্তাহ্ত হয়ে যেত। কখন-সখন 
শিয়ালের সন্ধান পেলে সেটা নাগালের বাইরে ছন্টে না পালান পর্যন্ত দু" এক 

নাইল তাড়া করে নিয়ে যেত, তারপর ব্যর্থকাম হয়ে জিভ বার করে হাঁপাতে 
হাঁপাতে ফিরে আসত প্রভুর কাছে বিমুঢ় ভাবে। শিকারের পালা সাঙ্গ করে 
বেশ কিছুটা চাঙ্গা হয়ে খোসমেজাজে ঘরে ফিরতেন। তখন মার্থার সঙ্গে 
দ্বহতীয়বার প্রাতরাশ খাওয়া হত। কিন্তু সকালবেলা মার্থার মেজাজটা খট্- 
টে থাকত বলে খাবার আসর তেমন জমত না। এর পর হসাবের খাতাপত্তর 
[নিয়ে বসতেন। মনে মনে একাজ তান খুবই পছন্দ করতেন। তারপর কিছু- 
ক্ষণ গত হপ্তা দুয়েকের তাসখেলার্ জিতের কথা ভেবে মশগুল হয়ে থাকতেন । 

কখনও বা শুয়োর কেনা-বেচায় তাঁকে ঠকাবার জন্য কোন পড়শীর উপর 
সামায়কভাবে বিগড়ে ষেতেন। কোনাঁদন হয়ত দু'একজনকে লাণ্টে নেমন্তন্ন 

করে ভাল ভাল কথা শুনতেন, ভাল খাবার খেতেন, ভাল মাদেরা খেতেন, 
ভাল ব্লাশডও চেখে দেখা হত। তারপর বারান্দায় আদ্ডা জাময়ে ঘণ্টাখানেক 
রাজনীতি নিয়ে আলোচনা চলত । 'বকেলে আবার বোরয়ে পড়তেন মাঠে। 

সেখান থেকে তাসের আড্ডায়। ডিনারের সময় পর্্তি ঘণ্টা দুয়েক তাসের 
আন্ডাতেই কাটত। আর দশজনের মত এই ছিল তাঁর দৈনন্দিন জীবন। এমন 

আয়াসীও নয়, তেমন কঠোরও নয়। কিন্ত ছকে বাঁধা সন্তম্ট জশীবনধারার 

একঘেয়ৌোমতে হাতিয়ে উঠলেন 'তিনি। চমকপ্রদ আভনবত্বের জন্য, মহান 
গৌরবোঙ্জহল কোন য়্যাড্ভেঞ্গারের জন্য মন উতলা হয়ে উঠল। 
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হাতের তেলোয় মুখ চেপে অনেকক্ষণ বসে রইলেন শিয়াল-শকারী। 

[তান হাকেনসাক পেপছুবার তৃতীয় দন শেষ বেলায় লী কেল্লা থেকে 

স্বেদাঁসন্ত ঘোড়ায় চড়ে একজন বার্তাবহ এসে সংবাদ দিল যে ইংরেজরা ওয়াশং- 
টন কেল্লা আরুমণ করেছে এবং জেনারেল ওয়াঁশংটনকে অবস্থা জানাবার জন্য 
জেনারেল গ্রীন তাকে পাঁঠয়েছেন। 

-তাবস্থা কি রকম 2 বড় আদমী জানতে চাইলেন। 

_আমার মনে হয় স্যর, অবস্থা ভালোই । সোৌনকদের মধ্; খুব উৎসাহের 
ভাব দেখে এলাম। এতক্ষণে তাব্না অনেক বৃটিশ খতম করেছে, এতে কোনো 

সন্দেহ নেই। 
বড় মাদগী স্বেদাসন্ত উৎফুলপ বাওএনহাটির মুখের দিকে তাকালেন । তার- 

পর সহসা এক লাফে ঘোড়ায় চড়ে পাঁলসেদ পাহাড়ের দিকে ছুউলেন। হাডসন 
নদী ও মানহাট্রান দ্বীপের মুখোমুখি উস্ঠু পাহাড়াটর প্রন্তদেশে খন 
পেশছলেন, তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। ওয়াঁশংটন কেল্লার দক থেকে কামা- 
নেব গুড়ুম গভ্ম আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে অন্ধকান্রের বুক চিরে 
আঙ্ঃলের মত দ. চাবাট আলোর ঝলক ছুটে যাচ্ছে। কিন্ত নিশ্চয় ব্যাপক 
কোন আব্রমণ হয়ান এখনও । বন্দঃকের কোনও আওয়াজই তাঁর কানে এল না। 

-জেনারেল গ্রীন কোথায় 2 মেজর গ্ালোওয়েকে তিজ্ঞেস করলেন 'তান। 
লশ কেল্লা রক্ষার ভার তার উপনেই পড়েছে । 

--গপারে গেছেন স্যব। 

জেনারেল পুটনাম ? 
--তিনিও ওয়াঁশং১ন কেল্লায় আছেন সার! 
1মানট পনেরো নীরবে পায়চাঁর করলেন বড় আদমী। শংকা ও উৎকণ্ঠায় 

মনটা খতখংত করতে লাগল । বার বার ঘাঁড় দেখতে লাগলেন। কান খাড়া 

বনে রইলেন হাডসনের ওপার থেকে শব্দ শুনবার আশায়। বার বার ওপারের 

[দক চেয়ে আঁচি করবার চেষ্টা করলেন যে লড়াই হচ্ছে ক না। অবশেষে এই 
আঁমিশ্চি৩ সংশয়াকুল অবস্থা অসহ্যবোধ হল । মেজরের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা 
করলেন £ খেয়াঘাটে কোন নৌকা পাওয়া যাবে ? 

_পাওয়া যেতে পাব্রে সার। 
--তাহলে মশাল দিয়ে পথটা দোঁখয়ে দেবার জনা কাউকে ডাকন তো! 

আম ওপারে যাবো। 
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-বৈশ, যাওয়া যদি উচিত মনে করেন তো ডাকছি। 

বাজে বকবেন না মেজর! আমার কাজের ভালমন্দ বিচার করবার জন্য 
আপনার পরামশের কোনো আবশ্যক হবে না। 

ধমক খেয়ে মেজর নীরবে সরে পড়ল এবং একটু বাদেই পাইন কাঠের 

মশাল হাতে একটি গণসেনাকে নিয়ে ফরে এল। মশালের লালচে দপদপে 
আলোয় আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে দু"চারটে হোঁচট খেয়ে বড় আদম পারঘাটায় 

হাঁজর হলেন। ঘুমন্ত একজন মাঁঝকে জাঁগয়ে হালের কাছে বসে নিজেই 
ঠৈলে ভাঁসয়ে দলেন নৌকাখানা। জলের মধ্যে দাঁড় পড়ল কন্তু মাঝরা 
বাইচে না দেখে খেশকয়ে উচলেনঃ করছিস 1ক- দাঁড় টান। 

নোৌকাখানা মাঝগাঙে আসতেই ভা্জীনয়ান আর একখানা নৌকার দাঁড়- 
টানার শব্দ ও জলের ছপাত ছপ শুনতে পেলেন। 

--কে যায়? ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন। 

--আমোরকান। 
-আমরাও আমোৌরকান! তাঁর নৌকার মাঁঝরা হেকে জবাব দিল। 

হ্যালো, কে যায় ? 
_কে? নাথানেল নাক? ভাঞণনরান জিজ্ঞাসা করলেন। 

নৌকা দু'খাঁন কাছাকাছি এাঁগয়ে এল। মাঝিরা বেধে নিলে নৌকা 
দু'খাঁন। তখন জেনাবেল গ্রীন ও জেনারেল পুটনামুকে চিনতে পারলেন বড় 
আদম । পুটনামের মুখে সুস্পণ্) বিরান্তর ভাব । কুণ্টিত খেই মাথা নেড়ে 
ভাত্রীনয়ানকে আভিবাদন জানালেন তিান। গ্রীন কিন্ত প্রসন্ন হাসভরা ঘুখে 

হাত নাঁড়ষে কমাণ্ডাবের হাত চেপে ধরল। 
-আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে বড় খুশী হয়োছি সার! সাঁভাই খুব খুশী 

হয়োছি। সে বলে। 
দিনে কি হয়েছে বলো। ইংরেজরা আক্রমণ কবেছে ” সাগ্রহে জিজ্ঞাসা 

করলেন বড় আদমাী। 

_না স্ব, এখনও বরোন। আমাদের চমকে দেবার জন্য দএকটা তোপ 
দাগছে মাত? আমরাও ওদের চমকে দেবার জন্য দু' একটা তোপ দেগোছি। 

এখনও আররমণ কবোন। একটা ভারশ চমতকার ব্যাপার হয়েছে সার! বলাঁছ 
শুনূন, ভাব মজার ব্যাপার! ম্যাগকে আত্মসমর্পণের অনরোধ জানিয়ে হাউ 
একজন লোক পাঠিয়েছিলো। জানেন স্যর, লোকটা এসে নাক 'সটকে 

ইংবেজদের মতো টেনে টেনে বল্লেঃ সার কর্নেল ম্যাগ, আপানি যাঁদ আজ- 
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সমর্পণ করেন তো জেনারেল হাউ আপনাকে মোলায়েম এবং উদার শর্ত দিতে 

সম্মত আছেন; কিন্তু ভান যাঁদ আক্মণ করে কেল্লা দখল করতে বাধ্য হন 
তবে...শুনেছেন স্যর, আপনার নামের কেল্লা আক্রমণ করে দখল করবে! 

_যা বলাছলে বলো নাথানেল। 

কিন্তু তিনি যাঁদ আক্রমণ করে কেল্লা দখল করতে বাধ্য হন তবে তাঁর 
লোকজন যে চরমে উঠবে না, এমন প্রাতশ্রাতি তান দিতে পারেন না। 

কর্নেল ম্যাগগও তেমাঁন চাপা বিরান্তর ভাব দেখিয়ে জবাব দিলে£ আক্রমণ 
করবেন? সাঁত্য স্যর, ম্যাগ বলে, আমি বিশ্বাস করতে পাঁর না যে হজ 

একসেলেন্সী তাঁর এবং বৃটিশ জাতির পক্ষে অপমানকর এমন একটা হুমাক 
কাজে পারণত করবেন। ভার পর স্যর, ম্যাগ আরও বল্লে, আমার হয়ে হিজ 
একসেলেন্সীকে এইটুকু জানয়ে দেবেন, মানবজাতি যে মহত্তম আদর্শে 
অনুপ্রাণত হয়ে চিরকাল সংগ্রাম করেছে, সেই আদর্শের জন্য শেষ সৈন্যাট 
জশীবত থাকা পরন্তি এই কেল্লা রক্ষা করতে আম দুঢসংকল্প। কথাটা হজ 

একসেলেন্সীকে জানয়ে দেবেন! বুঝলেন সার! শেষ সোনকাট জশীবত 

-গ্যাগ যে এমন বাকাঁবন॥াস জানে এভো এতাঁদন বুঝতে পাঁরাঁন। চাপা 
গলায় বল্লেন ভাঁজীনয়ান। 

--কিন্তু স্যর, জবাবটা চমৎকার হয়ান2 এটা লিখে রেখে আম নক্সকে 

শদয়ে দোবো। আজ যে ইতিহাস আমরা রচনা করাছি, যোদন তার কাহলী 
লেখা হবে সেদিন কাজে লাগবে । 

পুটনাম কেশে উলেন। শিয়াল শকারী বলেনঃ বাকাবন্যাসের কথা 
এখন থাক নাথানেল, কেল্লার খবর বলো। আম বড়ই চিন্তিত হয়ে পড়োছ! 

-না না স্যর, চিন্তা করবার কিছ হয়ান। কিচ্ছু ভাববেন না। সব 
[ঠিক আছে। এবার আমরা ওদের বাগে পেয়োছ। মাথা কুটে মরলেও কিছুই 
করতে পারবে না। আমি আপনাকে বলে রাখছি সার, এতকাল যে দিনাটর 
জন্য আমরা প্রতনক্ষা করেছি, আজ সোৌদন এসেছে। এখান থেকেই আমরা 
মোড় ফরবো-হাল বদলে যাবে। 

ভাঁজানয়ান মাথা ঝাঁকলেন_-সায় দিতে পারলেন না। কিন্তু পুটনাম 

বললেনঃ আমার মনে হয়, নাথানেল ঠিক কথাই বলেছে স্যর! 
-আগে থাকতেই আমাদের সরে পড়া দরকার। চাপা গলায় বল্লেন 
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ভাঁজাীনয়ান।- এখান থেকে পিছু হটবার কোন পথ নেই। আচ্ছা, কেল্লায় 
এখন কত ফোজ আছে ? 

-এখন হাজার তিনেক হবে। আম আপনাকে বলে রাখাঁছ স্যর, এবার 
আর আমরা হটবো না, হটবে ওরা! 

রেখা যাবে নাথানেল! আজ রাত্রেই আম ওপারে যাবো ঠিক করে- 

ছিলাম ; কল্তু এখন ভাবাছ..না থাক! মাঝ, নৌকা জার্সতে 'ফাঁরয়ে 
নিয়ে চলো । 

পাঁলিসেদ শৈলশ্রেণর পাদদেশে পারঘাটায় নৌকা ফিরে না আসা অবাধ 
নীরবে কোলকু'জো হয়ে বসে রইলেন বড় আদমী। 

আঙুলের মত সরু এই উত্তর-মানহাট্রান দ্বীপের ভূপাঁরচয় জানা আদৌ 
কঠিন নয়। কোন জটিলতা নেই এর মধো। এই এক ফালি জায়গা আড়ে 
মাইলখানেক, আর লম্বায় উত্তর সীমান্ত থেকে মাইল চারেক হবে। এই উত্তর 
সীমান্ত থেকে দ্বীপটি আবার ভূশড়র নত প্রসস্ততর হয়ে গেছে। 

স্থানাট যে প্রাতরোধের পক্ষে চমৎকার একথা 'শয়াল-ীশকারা, গ্রীন, নঝ্স, 

ম্যাগ, সবাই উপলাব্ধ করতেন। এমনাঁক মানহাট্রান দ্বীপের অন্তত কিছুটা 
জায়গা মাঁরয়া হয়ে আয়ত্তে রাখতে যারা আগ্রহ, তেমন যে কোন রণকোৌশল- 

অনাভজ্ঞ সাধারণ সৌনিকের কাছেও বিষয়টি স্পম্ট ছিল। স্থানাট তারা যে 
শুধু দখলে রাখতে চাইত তাই নয়, এজন) একটা লোভও ছিল। প্রাতিরোধের 

জন্যই যেন স্থানট এমানভাবে তৈরী হয়েছে। মরণপণ শেষ সংগ্রামে 
করতে হয় তো এই জায়গাই ভার প্রকৃষ্ট স্থান। পলায়নপর পরাভত বিপ্লবী- 

দের সম্বোধন করে স্থানাট ধেন বলছে হই আমার বক্ষে এসো উড়াও তোমাদের 

বিজর পতাকা! যতাঁদন একজন সংগ্রামী জ্ীবত থাকবে, আম আছি 

তোমাদের সহায় ! 
অন্তরের অন্তঙ্তলে সংগ্রাম চাঁলয়ে যাবার ব্যর্থতা সকলেই সংস্পম্টভাবে 

উপলাব্ধ করত। তব্ ফৌজদার এবং তাদের অধীনস্থ লোকজন এই পলায়নের 

পালা খতম করে এমন একটি স্থান পেতে চেয়েছে, যেখানে দাঁড়িয়ে আদর্শের 
জন্য তারা লড়তে পারে। হতে পারে তাদের আদর্শের ভাবষ্যং অন্ধকার । 

তবু এই আদর্শ ছাড়া আর যে কিছুই তাদের ছিল না। তারা চেয়েছে শত্রু 
নিধন করতে- শন্ুকে প্রত্যাঘাত হানতে । মনে মনে বলেছেঃ এই তো 

রয়োছ আমরা এখানে । পারো, এগিয়ে এসো। পালাতে চাইলেও পালাবার 
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উপায় আমাদের নেই। কিন্তু প্রতিপদ অগ্রসর হবার জন্য চড়া দাম দিতে হবে 
তোমাকে । এক একটি পাহাড়ে চড়বে, আর তোমার সঙ্গীর রক্তে পিছল হবে 
তোমার পথ। এত সহজে এগ্দতে পারবে না। ব্ুকাঁলন, 'নিউইয়র্ক বা 
হোয়াইট প্লেইনসের পদনরাবাত্ত আর হবে না। যাঁদ বাঘ মারতে চাও, তবে 
তাকে বাসা থেকে খ:চিয়ে বার করতে হবে। একাঁদরনে, এক সপ্তাহে কি এক 
মাসে এ কাজ হবার নয়! 

এই ধাঁচেই চন্তা করেছে তারা । অনেক 'িছূহটা হয়ে গেছে, আর নয়। 
তাই হাজার তিনেক লোক বন্দুক তাক করে শেষ পর্যন্ত স্থানটি রক্ষা করবার 
জন্য বদ্ধপাঁরকর হয়েছে। 

আমোৌরকান ফৌজ মানহাট্রান দ্বঈপে প্রথম তাদের রক্ষাব্যহ রচনা করে 
হলোওয়েতে। এ দ্বীপাঁটর উত্তর প্রান্ত থেকে হলোওয়ের দূরত্ব মাইল পাঁচেক । 
হলোওয়ে থেকে উত্তরমূখো মাইল তিনেক পথ ব্লমেই উস্চু হয়ে গেছে। তার- 
পর দুাট পাহাড়ে বিভন্ত হয়ে একটি ছাঁড়য়ে আছে হাডসন নদ?র পাড় বরাবর, 
অপরটি হাললেম নদীর পাড়ে। দুটির উচ্চতাই প্রায় সমান। সমুদ্র বক্ষ থেকে 

কয়েকশ' ফুট মাত্র। উভয়ের প্রাণ্তদেশই খাড়া ও ঢালু এবং এদের মাঝখান- 
কার জাম গড়ানেভাবে নেমে গেছে স্পয়তেন দয়ভিল খাঁড় অবাধ। হালে 
আর হাডসন নদীকে যুন্ত করেছে এই শীর্ণ-শআ্রোতা জলধারাট। শৈলশ্রেণী 

দুঁট মাইল চারেক লম্বা এই সরু স্থানটির সবটা জুড়ে ছিল না। খাঁড়াটর 
মাইলখানেক দক্ষিণে পাহাড় দাট শেষ হয়ে গেছে। তারপর গভীর একটি 
খাদ দ্বীপাঁটর বুক চিরে দিয়েছে। এই খাদের উত্তর প্রান্তেই শুরু হয়েছে 
তৃতণয় আর একাট পাহাড়। উচ্চতায় সোটও অপর দুটির সমান। 

আত্মরক্ষার ঘাঁটি হসাবে প্রাতাট পাহাড়ই চমৎকার । তবু স্বতন্তরভাবে 
প্রতেকাঁটর একটা গৃরূতর অসুবিধা ছিল। কোন একটি পাহাড় যাঁদ হাত- 

ছাড়া হয়ে যায়, তাহলে অপর দুটি রক্ষা করা দঃসাধ্য। শিয়াল-শকারীর 
নামাঁঙ্কত কেল্লা ছিল হাডসন নদী কনারের পাহাড়ে। অখ্যাত এক 

চাষীর প্রাতি অখ্যাত এক প্রার্দোশক কনফেডারেশনের শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের 
একক প্রতীক, পাথর-দয়ে-গড়া এই ক্ষুদ্র কেল্লাটতে বড়জোর দু তিন শ' 
লোকের স্থান সঙ্কুলান হতে পারে। নদীর ওপারের লী কেল্লার মত দ্গ 
ও খেয়াঘাটের মধ্যে রয়েছে খাড়া পাথুরে একাঁট পথ। 

দুর্গ রক্ষার ভারপ্রাপ্ত সেনানী কর্নেল ম্যাগ বেশ বুঝতে পেরোছিলেন যে, 
ওয়াশিংটন কেল্লা রক্ষা করা কম্টকর। দু" তিন শ' দঢ়ুসংকজ্প লোক পাথুরে 
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রক্ষাব্যুহের অন্তরালে থেকে হয়ত দ' এক সপ্তাহ দুর্গট রক্ষা করতে পারে। 
কিন্তু পরিবেন্টিত ও 'বাচ্ছন্ন হয়ে আঁচিরেই তারা খাদ্যাভাবের সম্মুখশন হবে 
আর ততাঁদনে অপর দ7৮ পাহাড়ে সাজান কামান প্রাতীনয়ত হাতুঁড় পেটা করবে 
তাদের। দ;গগরক্ষার এই অস্যবিধা উপলাব্ধ করে তান গোটা সরুস্থানাটি 
রক্ষার এক ব্যাপক পাঁরকজ্পনা কয়লেন। শান্ত সণ্চয় করে ভাঁজনয়ান যত- 
দিন খোদ নিউইয়র্ক আক্রমণ করবার সাহসী না হন এবং পুনরায় ইংরেজদের 
সমুদ্রে তাঁড়য়ে দতে না পারেন, ততাঁদন যাতে স্থানাটি আগলে রাখা যায়, 
তেমন ভাবেই রক্ষা ব্যহ রচনা করা হল। গ্রীন ও পন্টনামের কাছে ম্যাগ তার 
গোটা পাঁরকম্পনার কথা খুলে বলল এবং উত্তর-মানহাট্টানে আরও বেশ 
করে সৈন্য পাঠাতে রাজা করাল। 

যোঁদন রান্রে নৌকা করে গ্রীন ও পুটনাম হাডসন নদী পার হলেন, ম্যাগ 'র 
অধীনে সোঁদন তিন হাজারের মত সৈন্য ছিল। এদের সবাইকেই বিভিন্ন 
ক্ষাব্যহে মোতায়েন করা হয়োছল। জেনারেল দু'জনের সামনে একাঁট মান- 
চিত্র খুলে ধরে সগর্কে ম্যাগ বিভিন্ন রক্ষাব্যহের সংস্থান দেখিয়ে দিতে লাগল 
এবং তার ব্যহরচনার মধ্যে ফাঁক বার করবার জন্য চ্যালেঞ্জ করল। 

সরু স্থানের মাইল দুয়েক দাক্ষণে একটি স্থানের উপর আঙুল দরে 
বলেঃ এখানে রয়েছে পেনাসলভানিয়ার সোনকেরা-আটশ। গলদা চিংড়ি 
খ্যাটারা দক্ষিণ দিক থেকে আসুক, ভালো অভ্যর্থনার ব্যবস্থাই আমরা করবো । 
বেটে খাঁটো লোক ম্যাগ। গোলগাল চেহারা, ড্যাবডেবে চোখ, কিন্তু 
উচ্চাঁভলাষী। শীনজের ভাবষ্যং সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ । মানচিত্রে মার 

একট জায়গা দোঁখয়ে বল্লেঃ এইখানে রয়েছে মোরিল্যান্ডের সৈনিকেরা- রাই- 
ফেলধারী। এমনভাবে কথাটা বললে, যেন ব্যাপারটা গ্রীন আর পুটনামের 
অজানা । সে বলে চল্লঃ ব্যক্সটার তার গণসেনা নিয়ে রয়েছে হালেমে, িকল্তু 

ইংরেজরা ওপথে আসবে না। যাই হোক, আমার বিশবাস, সব দিকের আঁট- 

ঘাট আম বেধোছি। 
--সমস্ত আঁটঘাট কেউই বাঁধতে পারে না। বিরক্তভাবে বল্লেন পুটনাম। 
গ্রীন বললে ঃ আমরা যাঁদ না পালাই তাহলে কোনো অসুবিধাই হবে না। 

ঘশয়াল-শিকারীর মনে হল, তিনি বাঁড়য়ে যাচ্ছেন। আজ ঠাণ্ডা সকাল- 
বেলা উঠে মনে হল, সারা গা বিষ-বেদনায় টনটন করছে। কেমন একটা রসস্থ 
অস্বস্তিকর ভাব। বাঁ হাতখানা যখন তুলবার চেম্টা করলেন, বাহনমুূল টনটন 

১৭৫ 



করে উঠল। আজ যাঁদ বাড়ীতে থাকতেন, তাহলে মার্থা তাঁকে বিছানায় 
শুইয়ে রেখে নিজ হাতে কাঁধে কট্গন্ধী ভাল্কের চার্ব মালিশ করে 
দিত। কিন্তু এখানে কিছুই হয়নি ভান করে অসহ্য বেদনা সইতে হচ্ছে। 
বালও যাঁদ কাছে থাকত, তাহলে সেই 'নগ্রো খানসামার কাছে হযত নিজের 
দুঃখের কথা জানাতে পারতেন। কিন্ত সেও রয়েছে হাকেনসাকে। এখন 

আর একজন আর্দালী ডেকে কাঁধে মালিশ করে দিতে বলাও যা, আর 
লোকজনের সামনে উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়ানও তাই। 

খাঁলপায়ে শুধুমাত্র একটা পশমী আন্ডার-উইয়ার পরে আনাড়ীর মত 
শানজে নিজে তান পোশাক পরতে লাগলেন। উষ্চু গোড়ালির কালো বুট-, 
জুতোয় পা ভরতে বেশ বেগ পেতে হল। প্রথমে শার্ট পরে জ্যাকেটে হাত, 
ভরতে 'ীগয়ে বাহুমূল টনটন করে উঠল। প্রসাধনের জিনিসপন্নও আগোছাল 

হয়ে ছল। মোটকথা যা-ই তান করলেন, কিছুতেই মনের খুতখঃতাঁন গেল 
না। মনে হল, কিছুই ঠিক হল না। যখন তাঁবূর বাইরে এলেন, সোজা হয়ে 
দাঁড়াতে বেশ কম্ট হল। 

৩খনও অরুণোদয় হযাঁণ। তব গ্রীন, পুটনাম এবং মাকণব ইতিমধ্যেই 
সাজপোশাক পরে তাঁর জন্য বাইরে অপেক্ষা করাছল। যতট্ক সময় তানি 
ঘৃমিয়েছেন তার চাইতে বেশীক্ষণ এবাও ঘুমোতে পারোন-এই কথা ভেবে 
মনে মনে যেন খানিকটা সান্বনা পেলেন। নিজে তান সারাক্ষণ অসংখা 

দুশ্চিন্তা উদ্বেগে সন্নস্ত হয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁর স্টাফের অকুতোভত় 
দুঃসাহসী লোকজন পলকের জন্যও মৃত্য বা পঙ্গতার শঙ্কায় মনমরা হয় না। 

সহচবদের সঙ্গে এই পার্থক্য সর্বদা তাঁব 'ববেক দংশন করত। এদের নিষে 
তান প্রাভরাশ খেতে বসলেন । খাবাব সময় একটি কথাও বললেন না। এমন- 
[ক 'পাঁরচ থেকে চোখও তুললেন না। তিনি জানতেন, মূখ খুললে হাডসন 
নদীর ওপারের তিন হাজার দু্গরক্ষী সম্পকে তাঁর দুশ্চিন্তা ধরা পড়ে যাবে। 

কাজেই খাবার টোবলে মানহাট্রানের 1দকে পেছন ফিরে বসলেন। খেতে খেতে 
বহুবার পেছনে তাকাবার আগ্রহ দমন করেছেন। অবশ্য একথাও তার জানা 
ছিল যে পেছন ফিরে তাকালেও কিছু দেখা যাবে না; কেননা মানহাট্রান উপ- 
কূল তখন কুয়াশায় ঢাকা । 

তাঁর নীরবতায় আর তিনজনের কথাবার্তাও বন্ধ হয়ে গেল। বক বক 

করার অভ্যাস অবশ্য মাক্ীরের কোন কালেই নেই, তবু সৈ রাণট করল না। 
পুটনামের ফুলো ফলো মুখখানা খানিকটা হলদেটে দেখাচ্ছিল। িমর্ষভাবে 
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তান যকৃতের অস*খের অন্দযোগ করলেন। গ্রীনও চুপ করেই ছিল। কিন্তু 

খাওয়া শেষ হয়ে এলে সে মুখ খুলল ঃ দেখুন সার, কুয়াশা কেটে যাচ্ছে। 

_কুয়াশা কতক্ষণ আর থাকে । পেছন ফিরে তাকাবার আগ্রহ দমন করে সায় 
দিয়ে বল্লেন বড় আদমাী। 

এ দেখুন, পতাকাটা কেমন উড়ছে । সোৎসাহে বলে উঠল গ্রন। তার 
এই উীন্তর মধ্যে বেশ খাঁনকটা গর্ও ছিল। র্যাট্ল-সাপ লাঁঞ্চত রন্তনীল 
বর্ণরঞ্জত পুরনো পতাকাট জঈর্ণ হয়ে গেছে। তবু ম্যাগ এ জীর্ণ পতাকার 
জন্য অস্বাভাবক গববোধ করত। শপথ করে বলত, কাপড় পচে খসে না 
ঘাওয়া অবাধ এঁ পতাকা এখানে অমনিভাবেই উড়বে । 

সশ্রদ্ধ নীরবতায় গ্রনের কথায় সায় দিল নার্কার। এই আজব বাহনাীতে 
গার্কারের চীরন্র সব চাইতে বিস্ময়কর। বহাঁদনের পেশাদার সোনক এই 
কশকায় স্কচ্ম্ান। আঁধিকাংশ সময় মুখবুজে বিমর্ষভাবে থাকত। তবু 

শবদ্রোহের আনর্বাণ বাহ্রাশিখা কোনদিনই তার অন্তরে ম্লান হয়নি । স্বাধীনতা, 
আজাদী কিম্বা এমনতর আর পাঁচটা বাঁধাবুলি কোনকালেই সে কপূচাত না। 
বাগাড়ম্বরের মধ্য দিয়ে কোনাঁদনই সে উদ্দেশ্য জাঁহর করত না। তার চিল্তা- 
ধারার আঁচ পাওয়া যেত কটা চোখের প্রদীপ্ত চাহনিতে। 

প্রাতরাশের পর প্রধান সেনাপাঁত সৈন্যাশাবর পারদর্শনে বেরিয়ে পড়লেন। 
এ তদারাঁক উদ্দেশ্যমলক। দোষ ভ্রু খজে বার করা মোটেই কঠিন ছিল 
না। দশ বারোটা 'জানস সম্পর্কে তান খত ধরলেন। শন তিনেক না 

কামাবার জন্য দু'জন ক্যাপ্টেন এবং এক লেফটন্যান্টকে নেশ দচারটে কড়া 
কথা শুনিয়ে দলেন। মোটের উপর এইভাবে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে তিনি ফিরে 
এলেন নদশীকনারের পাহাড়ের চড়ায়_হাডসনের ওপারের হালচাল স্বচক্ষে 
দেখবার জন্য। গ্রীন আগে থেকেই সেখানে প্রতীক্ষা করাছ্িল। তান আসা 
মাত্র সে তাঁর হাতে একটা দূরবীণ দিল। দবীণে ফোকাস করবার জন্য 
শনাবষ্টমনে বড় আদমীকে হাত দুঢ় করতে হল। কেল্লার ক্ষুদ্র তারকাচহ, 

প্রভাত রোদ মাখান উড়ল্ত পতাকা, সৈন্য সামল্তের খর্লাকীতি চেহারা তখন 
এক পুতুলের জগতের মত তাঁর চোখে ধরা দিল। সব কিছু এমন সুশ্ংখল 
ও 'নার্ধিঘ বলে মনে হল ষে, গত তিন দিনের দূশ্চিল্তা কাটিয়ে এই সবপ্রথথম 
[তান স্বাস্তর নিঃ*বাস ছাড়লেন । 

-আমায় বিশ্বাস করন সাব, কেল্সাট চমতকার! গ্রীন বল্ে। 
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বড় আদমী কোন জবাব দিলেন না। একবার ঘাড় ঝাঁকানি দিয়ে একদূচ্টে 
চেয়ে রইলেন ওপারের 'দিকে। 

এগারোটা বেজে গেল তবু ইংরেজদের আক্রমণের কোন লক্ষণ দেখা গেল 
না। ভাঁজানয়ানের মনে হল, কোন দকছু না করে িন-পোয়া মাইল চওড়ম্ছ 
নদীর এপারে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করলে নিজেকে বেশীক্ষণ সংঘত রাখতে পার- 
বেন না! তিনি জানতেন, কেল্লায় যাওয়া না যাওয়া সমান। তব একটা কিছু 
অবশ্যই করতে হবে। আচমকা তিনি গ্রীনকে বলেনঃ আম ভাবাঁছ নাথানেল, 
ওপারে গিয়ে আমাদের হালচাল তদারক করা উচিত। 

_ভালো কথা স্যর! দেখে শুনে আপাঁন খুশীই হবেন। জেনারেল 
পুটনামকে সঙ্গে নেবার দরকার হবে ? | 
-ইচ্ছে হলে যেতে পারেন! 
পারঘাটায় যাবার পথে মার্কার এসে জুটল। 'বিমর্ধভাবে মার্কার জিজ্ঞাসা 

করল যে এপারে বসে একলা তাকেই ক এই 'খেল' দেখতে হবে না কি? 
_তুমিও আসতে পারো জেনারেল! এাঁদকে তো আর তেমন কিছু ঘট- 

বার সম্ভাবনা নেই! 
পাঁলসেদ পর্বতমালার পাদদেশে এসে তারা নৌকায় চড়ে বসল। এক 

গণ্ডা জেনারেলকে একসঙ্গে খেয়াপার করবার গর্বে মাবলিহেডের জেলে দুটি 

কথা শুনে নতে পারলে আর পাচজনের কাছে গল্প বরা যাবে তো! কিন্তু 

হজমের গোলমাল সম্পর্কে পুটনামের একঘেয়ে অন্যোগ এবং মারকারের 

সেকেলে স্কচ দাওয়াইর ব্যবস্থাপত্র ছাড়া আর কোন কথাই কানে এল না। 

মার্কার বলেঃ এক কাপ বালর সঙ্ঞে ?কছুটা ভেড়ার খুরের কাথ্ আর 

আউল চারেক হুইাসিক 'মাশিয়ে তিনভাগ করে রোজ তিনবার খাবার পরে খেয়ে 
যান, যকৃতের উপকার হবে। গ্রীন কোন কথাই বলে না। প্রধান সেনাপতির 
দৃত্ট নিবদ্ধ ছিল মানহাট্রান উপকূলে। 

বিদীর্ণ হল। মনে হল, নিকটেই কোথাও বাজ পড়েছে। 
_এ, এ শুরু হয়েছে। গ্রীন চৎকার করে উঠল। 

বড় আদমী ধমক 'দয়ে বলেনঃ করছিস কঃ জোরসে দাঁড় টান। 
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_টানছি তো! নরুক্তেজ কণ্ঠে জবাব দিল মাঝিরা। 

নৌকা পাড়ের কাছাকাছি আসতেই বড় আদমী জলের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে 
হন্তদন্ত হয়ে কেল্লার দকে ছটলেন। বাকী তিনজনও ছুটল তাঁর পিছু 
শিছু। খাড়াপথ। আধাআঁধ গয়েই বড় আদমী হাঁপাতে শুরু করলেন। 
বুকের ঘধ্যে ধরাসূ ধরাস্ শুরু হল। তখন তিনি ইচ্ছে করে আস্তে আস্তে 
হাটতে লাগলেন। ভাবলেন, কেল্লায় ঢুকবার সময় লোকজনের সামনে তাঁকে 
নিশ্চিন্ত 'নিরুদ্বিগন ভাব দেখাতে হবে। তান কেল্লার কাছাকাছি আসতেই 
কর্নেল ম্যাগ হাঁসমূখে লাঁফয়ে ছুটে এসে আভবাদন করে তাঁকে অভথনা 
.করল। কামানের গ্রুগজনের মধ্যে গলা শোনাবার জন্য চেচিয়ে বলেঃ এ 
শুনুন স্যর, ওরা শুরু করে দিয়েছে। 

_আঁম বুঝতে পারছি কর্নেল, বলবার দরকার হবে না। আপনার লোক- 
জন প্রাতিরোধ করছে তো! 

_বলেন ক স্যর! মহাপ্রলয়ের দিন পর্যন্ত তারা যুঝবে! অবশ্য খোদ 

কেল্লার উপর আকরুমণ করতে পারোন। এখন পযন্ত শুধু আমাদের বর্হি- 
বাহের উপর আঘাত করছে। কিন্তু এ পাহাড় দুটো থেকে আমাদের রক্ষী- 

দের হটাতে নাজেহাল হতে হবে। আমরা সবাই- শেষ সৈনিকটি পর্যন্ত, প্রাণ 
বিকোতে প্রস্ভুত। কিন্তু তার জন্য চড়া দাম দিতে হবে। 

-মআাম প্রাণ বাকয়ে দেবার পক্ষপাতী নই। বরন্তভাবে বল্লেন ওযাশিং- 
টন।-আঁম চাই কেল্লা রক্ষা করতে । 

_কেল্লা আমরা রক্ষা করবো স্যর! 
_প্ারঘাটাষ যাবার পথটা সতর্কভাবে রক্ষা কববে। লী কেল্লার সঙ্গে 

যোগাযোগের সত্র হিসাবে, কিম্বা তেমন অবস্থা দেখা দলে পেছু হটবার পথ 

[হিসাবে এ পথ খোলা রাখা চাই । 
_তার দরকার হবে না স্যর! 

_না হয ভালোই! তবু কর্নেল ম্যাগ, এই পথ খোলা রাখার গুরুত্ব 
সবসময় মনে রাখবে । আর শাঁদ প্রয়োজন হয়, ঘাঁদ মনে করো যে লড়াই 

আমাদের অনুকূলে যাচ্ছে না, তাহলে সন্ধ্যার পর বলবাঁদ্ধর জন্য আমার কাছে 
সংবাদ পাঠাবে । 

এর পর ম্যাগ আার বাকাবন্যাসের লোভ সামলাতে পারল না। বল্লেঃ 
আমায় ব*বাস করুন স্যর! আমার বড় সাধ, মাজ আমরা ওদের এমন আঘাভ 
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হানবো যাতে টলতে টলতে 'নিউইয়কে ফিরে গিয়ে আমাদের 'প্রয় দেশের মাটি 
ছেড়ে ওদের পালাতে হয়! 

--ও বাবা! এ যে নক্পেরও উপরে যায়! পুউনাম বলে উঠলেন। 

সামল্তেরা তাঁকে দেখে উল্লাসে চীৎকার করে উঠল। এদের আধকাংশই দাক্ষণী । * 

চীৎকার করে তারা জানাল ষে ইয়াংধীক ব্যাটাদের বদলে এক হাত নেবার সুযোগ 
তারাই পেয়েছে । বন্দুক বা টুপী হাতে করে লাঁফয়ে, দুর্গ প্রাকারের উপর 
নেচে তারস্বরে চীৎকার করে তারা বলছেঃ একবার আয় না গলদা চধাঁড় 
শালারা! আয়! দোঁখয়ে দচ্ছি মজ্জাখানা' আয় শালারা একবার! এসে 
দেখ কেমন লাগে। এই গলদা িংড় শালারা! | 

সোৌণকদের এরকম আচরণ শয়ল-শকারীর মোটেই ভাল লাগল না।, 
কসেক ঘণ্টা পবেই যাদের 'স্থর মাঁসতস্ক কঠোর নিমমি কাজ করতে হতে পারে, 
এ ভাচরণ তাদের সাজে না। এমন কোন কারণ ছিল না, যার জন্য দুর্গাউটকে 
এরা দুভে্য মনে করতে পারে। কেমন করে এবা ধরে নিল মে কতগুলো 

চাতকপাঁখ গকচর-মাঁচর করে কেল্লা রক্ষা করতে পারবে 2 তাঁর মনে পড়ল, 
এই সব লোকজন বহাঁদিন তাঁর তদারকির বাইরে হিল। কন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
এও বুঝলেন, শৃংখলা স্থাপনের সময় এ নয়। 

এর পর ভাঁভপনয়ান নিজে হে্পাগলা দুগপ্রাকারের উপর চড়ে চোখে 

দরবীণ লাঁগয়ে আক্রান্ত পাহাড় দুটিব দিকে তাকালেন। তাঁরই সামনাসামান 
হালেম নদীতশরের পাহাড়ার বন-জ্খগলের মধ্যে লোকজনের চলাফেরা নজরে 
পড়ল। কিন্তু কোথাও খাঁটিশের লাল-ডীর্দ বা হোঁসয়ানদের সবজে-কোট 

দেখতে পেলেন না। উত্তর দকের অপর পাহাড়টি এত জংলা যে সেখানকার 

লড়াইয়ের 'কছুই দেখা যায় না। কেল্লাটির দক্ষিণে যে জায়গায় আটশ' 
পেনাসলভানয়াবাসী দ্বীপাটর সংকণতঘ অংশ রক্ষা করাছল সোঁদক 
থেকে আঁবরাম বন্দুকের আওয়াজ কানে এল । কিন্তু গাচ্ছের পর্দা ভেদ করে 
সেখানকার ঘুদ্ধেবও কন্ছু মালুম কব। গেল না। 

প্রধান সেনাপাঁত দুগপ্রাকারে উঠবার মিনিট দশেক পরেই গ্রীন তাঁর পাশে 
এসে ব্যস্তসমস্ত হয়ে বল্পেঃ সার. এখন আমাদের চলে যাওয়াই ভালো । 

-কেন 2 
-আমার চাইতে কেউই বোধহয় বেশ বিশ্বাস করে না যে স্থানটি রক্ষা 

করা যেতে পারে। একন্ত ওরা যাঁদ পারঘাটায় যাবার পথ্থ কেটে দেয়, তাহলে 

৯৮০ 



আপনাকে হয়তো এক হপ্তা কি মাসখানেকের জন্য আটকে পড়তে হবে। 

_কন্তু আম যে লড়াইর কিছুটা দেখবো বলে 'স্থর করোছলাম নাথানেল! 
-দেখে কাজ নেই স্যর। যাঁদ প্রয়োজন মনে করেন তো আম থাকাছি। 
ঘাড় ঝাঁকান ?দয়ে বড় আদমী ভাবলেন, গ্রীন নেহা বাজে কথা 

বলোন। ভাল পরামশই দিয়েছে । বললেনঃ আচ্ছা চলো, সবাই আমরা এখন 
যাচ্ছি। ওপারে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে ইচ্ছে হলে আবার রাঁত্রবেলা চলে 

আসবো! 

চলে যাবার পূর্বে তিনি ম্যাগর সঙ্গে করমর্দন করলেন। সাগ্রহে তাঁর 
বড় হাতখানা চেপে ধরে ম্যাগ আবারও শপথ করে বল্ল যে, প্রয়োজন হলে ছ' 
“মাস সে দুগরক্ষা করবে। 

নৌকায় চড়ে প্রধান সেনাপাঁতি আর একবার ঘাড় ফিরিয়ে কেল্লাটির দিকে 
তাকালেন। 

_কি সার? গ্রীন 'জজ্ঞাসা করল। 

না, ও কিছু নয়। 

পূটনাম বলেনঃ এরা বন্ড বেশী নিশ্চল্ত। এত 'নাশ্চল্ততা ভাল নয়! 
নাঁঝ দ্াট ছাড়া আর সবাই জার্ঁস উপকলের ঈদকে মুখ করে বসৌছলেন। 

এবারে তাড়াহড়া করবার কোন হুকুম না থাকায় ধীরে ধীরে বাইছিল তারা। 
থেকে থেকে দাঁড় টানাছিল বলাম্বত তালে। সহসা মাঁঝদের দড়িটানা বন্ধ 
হয়ে গেল। শন্যে দাঁড তলে প্রধান সেনাপাঁতব কাছে-বসা মাঁঝাঁটি আচম্বিতে 
তাকাল ছেড়ে আসা পাড়ের দিকে উৎস্ক দ্াঁন্টতে। ক্রমে শয়াল-ীশকারা, 
গ্রীন, পুউনাম এবং মালাারও ফিবে ভাশ্রাল্স। সত্গে সঙ্গে ম্োতে ভাসান নৌকা- 

*শান আড়াআঁড়ভানে দুলতে লাগল । ঘা তারা দেখল, তা" এত আসম্ভব এবং 
এমন হতব্যাদ্ধকর যে লারও ঘূখে কথা ফল না। সামান্য পর্বে যে পার- 

ঘাটা তা্বা ছেড়ে এসেছে, ইতিমধোই সে স্যানাট লাল-উীর্ঘয়ালারা দখল করে 

বসেছে। শুধু তাই নয়, একদল লাল-উাঁদ মালা ছুটে যাচ্ছে কেল্লার দিকে! 
ভচ যাই ঘটক, পান্থঘাটা থেকে বেলায় যাবান এই পঞ্চাট উম্নন্ত রাখা একাল্ত 

আবশাল ছিল। যে কলেই হোক, এ পথ নালিঘন বাখা উাচত ছিল। 

হাডসন নদীর মাঝামাঝ নৌকাখান দুলছে । শ্নিত ঘতটা দ্বে তারা 

এসেছেন, সেখান থেকে ওযাঁশংটন কেল্লার দাক্ষণ দিকের মাঠ এবং উত্তরের 

লনে-ঢাকা পাহাড় অর্থাৎ দ্বীপাটর গোটা লু ফালাটব নদশীকনার একসঙ্গে 
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লক্ষ্য করা যায় না। দুই পাহাড়ের মধ্যবতর্ঁ খাদের মধ্য দিয়ে ড্রাম বাঁজয়ে 
পতাকা উড়িয়ে এক 'ডাভিসন বৃটিশ সৈন্য আসছে। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বার 
শংকায় উত্তর দিককার বনে-ঢাকা পাহাড়ের মধ্য থেকে আমোরকান ফৌজ দৌভে 

হামাগুড়ি দিয়ে ছুটে আসছে কেল্লার ঈদকে । এরা তখনও টের পায়নি যে, 
পারঘাটা আর সেখান থেকে কেল্লায় যাবার পথ দখল করে ইংরেজরা ইতিমধ্যেই 
তাদের 'বাচ্ছন্ন করে ফেলেছে। 

বড় আদমী হাত বাড়ালেন। কে যেন তার হাতে একটা দূরবাঁণ তুলে 
[দল। কেষে দিয়োছল কোনাদনই তিনি তা জানতে পারেনান। 

দান্ঘণ দিকেন অবস্থা আরও মারাক্মক! সেখানে আটশ' পেনাসলভানি- 

য়ানকে আক্রমণ করেছে হেসিয়ানরা। পেনাসলভানয়ানরা ছুটছে । জার্মীনরাও, 
ছু১ছে তাদের পেছু পেছ। সবজে-উাদর্পরা জার্মীনরা আর একটা মজার 

দন পেয়েছে। রণক্ষেত্রের সমস্ত কোলাহল ছাপিয়ে উঠছে তাদের রণহঙ্কার, 
তাদের ইয়ং হয়ংধাক রব। 

পেনাসলভানিয়ানদের 'দগঁদিশাহসন উধধশ্বাস পলায়ন দেখলে মনে হয় 
যেন নরকের সমস্ত পিশাচ এক সঙ্গে তাদের ভাড়া করেছে । এদের মধ্যেও 

অনেকেই জার্মান। প্র্যাশয়ান আহলূমবাজ থেকে অব্যাহতি পাবার আশায় বহু 
বছর আগে এই সরল চাযাভঘারা এসোছিল আশোরবায়। কিন্তু তিন হাজার 
মাইল সমুদ্র পাড় দিয়ে এখানেও ভাডা করেছে সব্জে-্টুপীপরা বিভীষকা- 
ময় জ্যাগাররা। প্রাতিশোধ নেবাব জন) বীভৎস চীংকার করে দীর্ঘ চওড়া কীরিচ 
সেশধর়ে দিচ্ছে পেনাঁসলভানয়ানদের পঠে। শয়োরের মত চিবে ফেলছে। 

পাদপ্রদীপমালা যেমন রঙ্গমণ্ট উদ্ভাস ৩ কবে, ভেমাঁন দুপুরের খবরোদছে 
এই মর্মান্তিক দৃশ্য নৌকায় বসা জেন্বারেল চতুণ্টয়ের চোখে বড় কাছের জানিস 

বলে মনে হল। অথচ নির্বাক দর্শকের মত এই হত্যাকাণ্ড দেখা ছাড়া ত্র 
করবার ছল না। 

লড়াইয়েব ভাবগাঁতি দেখে মনে ইফ়, জাঙনরা বুঝি জানে যে মহান 
দেশীয় ফৌজের চারজন জেনারেল একত্রে বসে এই আভিনয় দেখছেন । ব্যাপাবট্রা 
তাই আরও মর্মান্তিক হল। পেনাঁসলভানয়ানদের ঘের দিয়ে জার্খানরা কদ্ু- 
কাটা করল। গাছের সঙ্গে কীরচ দমে ফড়ে রাখল । আতর্নাদ করে যারা 

জলে ঝাঁপয়ে পড়ল, নদী কিনারে ওৎ পেতে থেকে তাদের পট্াপট গুলী ববে 
মারল । 

প্টনাম গাল দিতে শুরূু করলেন। নৌকার মধ্যে দাঁড়যে তাবস্বরে 

৯৮৭ 



চীৎকার করে বল্লেনঃ এই বেজম্মারা! এই খান্একর বাচ্চারা। এই বেজম্মা 
খুন শালারা! জাহাম্নামে যাব। জাহান্নামে যাব বলে রাখাছ! 

দুই হাতে মুখ চেপে ফ:পিয়ে কাঁদতে লাগল গ্রীন । চাপাগলায় মাক্শার 
বলেঃ আহা রে! অমন স্ন্দর ছেলেগুলোর এই দশা হলো! 

মার্বলহেডের জেলেদের একজনে বলে উঠলঃ ভগবানই একমা্র ভরসা । 

[তানই বিপদতারণ! ভয় কিসেরঃ তিনিই আমার সমস্ত শান্তর আধার। 

তাঁকে ছাড়া আর কাকে পরোয়া করবো 2 শয়তান কি দুশমন যখন আমার 
মাংস পড়ে খেতে এসেছে, তখন আপনা থেকেই তারা বাধ্য হয়েছে হটে যেতে। 

বড় আদমী ট$ শব্দ করলেন না। তাঁর মূখ এত ফ্যাকাশে হয়ে গেছল 

যে, রণের দাগগুলো আরও স্পম্ট হয়ে উল । অত্যন্ত কথাসত দেখাচ্ছিল তাঁকে । 

স্রোতের টানে নোকাখানা দুলছে । দুলছে আর টাল খাচ্ছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
কোনল তরঙ্গ মৃদু কলোল তুলেছে হালে ধাক্কা খেরে। পাঁলসেদ শৈলশ্রেণতে 
নয়নাভিরাম হেমণ্ভের শোভা । াচত্র বর্ণের মাছিল। গোটা পাহাডটাকে 
ননে হচ্ছে বর্ণরাগ রাপ্তত চোখ ধধধান প্রাচীরেল মত। হাডসনের বিজ্তীর্ণ 
উদারবক্ষ চিকামিক ঝলমল করছে নধ্যাহুম্যঘের সোনালী কিরণে। 

এরপর দ্বিতীয় অঙ্কের শুর্ হল। দুর্গরক্ষার জন্য ম্যাগ সমহ্নে যত- 
গুলো আত্মরক্ষার ঘাঁটি তৈরি করোছল, একে একে সব ঘাঁটি ভেঙে পডল। 

খোদ কেল্লায় বড়জোর দ' িনশ' লোকের স্থান হতে পারে। কিন্ত চারাদক 
থেকে দলে দলে মহাদেশীয় সেনা হুটল স্ষদ্র কেল্লাটির দিবে । খাদের উত্তর 
দিকে যারা ছিল গঃতোগতাঁত ঠেলাঠেলি করে তারা এল পাহাড়ে পথ ভেঙে। 
এল দাঁক্ষণ দিকের মাঠেত্র ওপারের রক্সীরা। এমনাক হালেমি নদীর পাড়ে যারা 

পিল, তারাও পালাল রক্ষাবাহ ছেড়ে। সবাইন লক্ষ্য প্রাচীরঘেরা কেল্লাটি। 
নৌকায় বসা জেনারেল চতুষ্টয় এই পলায়নের খাঁনকটা দৃশা দেখতে পেলেন। 
বনবাদাড়ের জন্য খানকটা দেখা গেল না। তবে কি মম্বান্তক ব্যাপার যে ঘটছে, 

তা বঝতে কারও কম্ট হল লা। ক্রমেই ভাঁড় বেড়ে চলল। পাঁচশ...হাজার... 

দেড় হাজার...দু' হাজার লোক ভীড় জমাল খোদ কেলার আশেপাশে । গরু 

ছাগলের মত এমন গাদাগাঁদ শাসাঠাঁস করে ভারা ভাঁড় করল যে বন্দুকে তাক 
করা তো দূরের কথা, কারও পাশ ফিরবার মত ফাঁক রইল না। তোপ দাগতে 
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পারা গেল না স্বপক্ষের শখানেক সোনিক মারা পড়বার ভয়ে। এ সত্তেও 
পাথুরে দেয়াল আঁচড়ে 1হশ্চড়ে মহাদেশীয় ফৌজ ছুটে আসাঁছল কেল্লার দকে। 

শেষে এমন অবস্থা হল যে ভীতাবহবল বিলম্বে আগত সোৌনকদের 
অনেকেই মানুষের ঠেলায় দুর্গপ্রাচীর অবাধ পেশছৃতে পারল না। প্রাচীরের 
বাইরে তখন মানুষের ভীড়ে "দ্বতীয় একটি প্রাচীর সাঁন্ট হল। ্ 

এ অবস্থায় প্রাতিরোধ করবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। পাকা ফলের মত 

পড়ল। শত্রুর বেড়াজাল ক্রমেই আরও পোন্ত হল। 'িজয়োল্লাসত খুশী- 
ভরা জার্মীনরা এাগয়ে এল দক্ষিণ থেকে । হালকা পদাতিক দল এল পূব 

দিকের পাহাড় থেকে । লাল-কোটয়ালারা ঘনসান্নবিষ্ট লাইনে দঢ়পদক্ষে৭গে 
মার্চ করে এল পারঘাটা থেকে । আর উত্তর দিকের বন জঙ্গলে ঢাকা পাহাড় 
থেকে জোর কদমে ক্লান্ত ঘোড়া ছুটিয়ে এল বৃটিশ অশ্বারোহী দল। 

এবপর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সমস্ত ব্যাপার চুকে গেল। র্যাটল সাপ 

জ্যাক । 

বড় আদমী চোখ থেকে দ্রবণ সরিয়ে নিলেন। হাতের মুঠোয় শল্ত 
করে দ্রবাঁণটা চেপে ধরে চাপা শুকে কণ্ঠে মাঝদের বলেনঃ ওপারে চলো। 

গ্রীন তীর দিকে তাকাতে পারল না। দুঃথে ক্ষোভে হতাশায় পক্ষাঘাতে 
পঙ্গুর মত অবশ ভাবে হাত পা ছেড়ে 1দয়ে হেট মাথায় বসে রইল এই "প্রয়- 
দর্শন তরুণ কোয়েকাব! চাপা কানায় ম্হুযুহু তান সারা দেহ কেপে 

উঠাঁছল। রি 

পুটনাম যেন আরও খাঁনকটা বাঁড়য়ে গেলেন। একখানা হাত তুলতেই 
সেখানা থর থর করে কাঁপতে লাগল । কথা বলবার চেষ্টা করলেন, কিন্ত গলা 
মাকে ভাঙ্গা আওয়ান্ বেরুল। িয়াল-ীশকারীর দিকে যখন তান তাকা- 
লেন, তার সারা মুখে ছিল রুদ্ধ বেদনার সুস্পন্ট ছাপ। তিনি বলবার চেস্টা 
কঙাঁছলেন ৪ দোষ আমাবই । 

শন মুখ তুলে তাকাল। অপবাধীর মত করুণ সুরে আবার বলেন 

পুউনামঃ আমারই দোষ! 
_না নানা! ভাঙ্গাগলায় বাধা দিয়ে বল্লে গ্রীন।-_আ'মই চেয়োছিলাম । 

আমিই চেয়োছলাম কেল্লা রক্ষা করতে । বরাবর আমি ভাই চেয়েছি। 
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ভাঁজানয়ার শিয়াল-শকারী তখন বল্লেনঃ জেনারেল গ্রীন! ' জেনারেল 
পুটনাম! জেনারেল মার্কার! যা বলাছ শুনুন! লা কেল্লায় যখন আপনারা 
ফিরে যাবেন, তখন সব সময় মনে রাখবেন যে আপনারা আমার সেনানী। নিজে- 
দের প্রাতি যেমন আপনাদের করতব্য আছে, তেমান লোকজনের প্রাতও আপ- 
নাদের একটা কর্তবা রয়েছে । কেল্লায় ফিরে লোকজনের সামনে নিজেদের পদ 
মর্যাদা অনুসারে চলবার চেষ্টা করবেন! 

সামনে পেছনে হর্যোৎফল্ল জার্মান ফৌজ নয়ে হোঁসয়ান ফৌজদার 
ক্লাইপহাউজেন লোকজন হটিয়ে দিয়ে পথ করে কেল্লায় প্রবেশ করল। 

_তোদের ক্যাপ্টেন কোথায় 2 জার্মান ভাষায় 'জজ্ঞাসা করল হোসিয়ান। 

উদ্যত কীরচের মুখে পেছনে হটে গিয়ে মহাদেশীয় ফৌজ বিহ্বল দর্ান্টতে 
ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল । 

_ক্যাপ্টেন কোথায় 2 ধমকে উঠল হোঁসয়ান ফৌজদার। 

আঙুল 'দয়ে ম্যাগকে দেখিয়ে কাম্পত দেহে পেনাসলভানিয়ার দেশগাঁয়ের 
এক জার্মান সভয়ে জবাব 'দলঃ এঁষে। সবস্বান্ত হতজ্ঞান মানুষের মত 
ঝাপসা চোখে ম্যাগ দাঁড়য়ে ছিল পেছনে । 

-লোকটা জার্মান জানে দেখছি! হেসে বল্পে র্লাই জল। 
'বমূঢ়ভাবে মাথা ঝাকাতে ঝাঁকাতে সামনে এগিয়ে এল মাগ। 
_তোর নাম ক £ 
জান ভাড়াটিয়া ফোৌজ, উদ্যত কীঁরিচ এবং তার পরাভ়ত সোঁনকের 

ভশড়ের দিকে ঘাড় 'ফারয়ে তাকাল ম্যাগ । জার্মান সেনান?র জিজ্ঞাসার অর্থ 

কিছুই বুঝল না। 
_নাম কি বল! আবার জিজ্ঞাসা করল র্লাইপহাউজেন। 
ঠিক মত তার ্থার অর্থ না বুঝলেও, ক সে বছতে চাইছে তা বুঝতে 

পোবে চাপাখলায় বলেও কনেল ম্যাগ । 

_তোর র্যা্ক কিট 
অসভায়ের মত আবার মাথা নাড়ল জামোরকান পেনাশী। তখন ন্যাগর 

কোনবের তরবাবখানা দোখয়ে খেশকয়ে বচ্ছ। ক্লাহগহাউজেন £ দুক্তোর কুত্তা 

কথার অর্থ লা বুলে আবার ধানে পারে মাথা কন্প্ল ম্যাগ। জার্মান 
১সানকেরা অট্রহাজসিতে ফেটে পড়ল। 
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-তরবারিখানা দিতে বলাছ! 
এতক্ষণে ন্যাগ ব্যাপারটা বুঝতে পারল। সঙ্গে সঙ্গে সাধারণতন্ত্রের 

সেনানীর পদমর্ধাদার পক্ষে শোভন ভঙ্গীতে িরদাঁড়া টান করে উন্নত শিরে 
দাঁড়াবার চেম্টা করল। তারপর কোমর থেকে খুলে ফেলল বন্ধুবান্ধবের 
দেওয়া 'শাঁলং এবং তাদের সন্তান-স্রন্তাতর দেওয়া পেনি দিয়ে কেনা তরবার- 
খানা। ছোট্ট সাদা একাঁট গণরজায় এই তরবাঁরখানা তার হাতে তুলে 'দয়ে এক 

ক্যাথালক পুরোহভ তাকে জ্বগবানের নামে শপথ করে বিবেকব্দ্ধি অনুযায়ী 
চলবার 'নদেশ দিয়োছলেন। রলাইপহাউঙ্জেনের হাতে সেই তরবাবখানা তুলে 
দিতে গিয়ে তার চোখে জল এল। সেজন্য নিক্রের একটু লঙ্ঙাও হল। কিন্তু 
জার্মান ফৌজ্দারাট তরবারখানা নিয়ে ঈষৎ মাথা নেড়ে বল্লেঃ ব্যস! 

এবারে জাম্শান জ্াগাররা পযন্ত হাসল লা। 

গ্রশন চোখে অন্ধকার দেখল । মনে হল যেন নরকের ভতল ভন্ধকালে 

খাবি খাচ্ছে। লোকজনের সামনে পদমর্যাদা অনুযায়ী সৈ্থর্ঘ দেখাবার দায 

এড়াবার জনা সে নতেব ভঁবুতে লুকিষে রইল। উপুড় হয়ে বিছানায় শে 
সে ভাববার চেত্টা করল, মানুষ দিনভের ভুলে যখন শধ নিজের মৃতাই ডেকে 
আনে না, সঙ্গে আর দশজন 'প্রয় গাঁরজন বন্ধ্বান্ধবেরও সবর্নাশ করে বাস, 
তখন ক সে করেট তার মনে হল, সে একাই দেশের সর্বনাশ করেছে। এর 
বেশ চিন্তা করা গ্রীনের নত লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। সে ভাবতেই পানে 
নাষে, ওশ্চা লোক য়ে গড়া এই হুন্নভিন্ন ক্ষুদ্র বাহনী এমন মারাআক 

সর্বনাশা আঘাত সামলে উ5তে পারে। 

অন্যের ত্রট বিছ্যাভর চুলচেরা নার সে করল না। একমাত্র াজেকেই 
দোষ দিল। শে জ্ঞানত, একগান্র তার অনুরোধ ওকালাঁভর জনাই ভার্ভভ- 
নয়া নিজের ইচ্ডান বিশদ্ধে, লীত্র মতামত উপেক্ষা করে কেল্লা ছেড়ে না 
দেবার 'সদ্ধান্ত করেন। কন্ঠ আজ সব খতম হয়ে গেছে। আশা, ভাবস্যৎ, 
শবপ্লব সবই ডুবেছে। মনে মনে সে ভাতে লাগল কেন সে নেক্সায় রয়ে 
গেলো নাট কেল সে প্রাণ দিলো না: কেন পেনাসলভানিয়ানদের সঙ্গে থেকে 

জার্মান বেয়নেটের উপর ঘ্ণাভরে থখ ফেললো লা১. আব দশভন সাচ্চা লোক 

বা? 

এইসময় হঠাৎ গে ভাবতে একজন লোক ঢ্কবার শব্দ শুনতে পেল। 

১৮৬ 



দাঁড়য়ে আছেন। অন্ধকারে কালো ছায়ার মত শৃধুমান্র তাঁর কায়াঁটই দেখা 
যাচ্ছে। কোন মুখভগ্গী বা ভাবব্যগ্জনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। ধড়মড় করে 
1বছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল গ্রনীন। 

-বসো নাথানেল! িয়াল-শিকারী বল্লেন । 

গ্রীন বসল এবং আঁনবার্য আঘাকৃতর জন্য নীরবে নিজেকে শন্ত করে নল। 
_বন্ড বেশী আঘাত পেয়েছো, না নাথানেল 5৮ শিয়াল-ীশকারী বল্লেন। 

_স্যর! 
_ আমার ধারণা, আনও জোর তাঘাত পাবে। 

বস্ময়াবমূঢ় দৃষ্টিতে গ্লান তাকাল লম্বা লোকটির দিকে। তাঁক মুখ- 
ভঙ্গ দেখবার চেস্টা করল। দেখতে ঢাইল যে, মুখমণ্ডলের কোন অভিব্যান্ত 
থেকে তাঁর 'চন্তাধারার কোনও হাদস পাওয়া যায় ক না। 

-এই ভো সবে শুবু হলো! মাথা নেড়ে শাল্তভাবে বলেন শিয়াল- 
কারী ।- কোথায় আমরা চলোছ, ক আমরা করাহ, আব কবেই বা এর শেষ 

হবে, এ শুধু ভগবানই জানেন। কিন্ত তবু আমরা চলেছি। 
_সার! 

_বুঝলে নাথানেল, তু পথ চলাঁভ আমরা । 
আবার উঠে দাঁড়াল প্রন । হাত বাঁডয়ে বড় আদনশন্র হাতখানা চেপে ধবল । 

মনে হল, সংলারেব এই বিভীবযষ্মামঘ গোলবধাঁধায় এই হাতখানাই এদমানু 
তে (টি 

সাচ্চা |ভালল। 
৮ €১. ০১ এ 21755 ? 

-লার 1 শ্য়াল-হোক্যান। তালু তলভলা লুযাব খর গান লন লল্ল শে 

খুশীই হল। 
_ চিবকাল আমরা চলবো নাথশ্নল। 

_ চিরকাল স্যর! 

ধলোভরা পথে ২৮১৮ জন মহাদেশ সৌনকেন প্রা মাইলখানেব লম্বা 
এক মাছল চলেহ্ছ। নন্ড ও ধলো-কাদা-মাখা নোপ্না বর্ণ মুখে অবশভাবে 

হাত ঝুলিসে পা টেনে টেনে চলেছে তারা নিউইয়কেরি দিকে । ীনহত আর 

অন্তরে সমাধস্থ হয়ে আছে একটা জাত সমস্ত আশা-আকাংক্ষা। এদের 

পথ চলার সত্গে সঙ্গে বাজছে হেিয়ালদেব ড্রাম আন কাঁটিশের বাঁশী । বাতাসে 
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বরে পড়ছে হেমন্তের পাটল পাতা। আর বিজয়োল্লাসত এক দল হোঁসিয়ান 
পতাকাবাহীর হাতে পত্ পত্ করে উড়ছে র্যাটল সাপ লাঞ্ছিত ঝাণ্ডা। 

মিছিলাঁট শহরের কাছাকাছি আসতেই পথের দুধারে পাঁরহাসউচ্ছবল 
কৌতূহলী নাগারকদের ভশড় বেড়ে চল্ল। শত শত ভ্রষ্টা আর বেশ্যা ছ-টে 

চল্ল মহাদেশীয় সৌনকের সারর দুই পাশ 'দয়ে...পরাজত ফৌজ সম্পর্কে 
খেয়ালখুশী মাফিক মন্তব্য প্রকাশ করল...বাঁটশ সৈনিকের বেড়ার ফাঁক দিয়ে 
মুখ বাদ করে খাঁস্ত খেউড় করল.. থুথ্ দিলে। লাল-কোটয়ালারা তাদের 

আটকাবার চেম্টা করেও বার্থ হল। ছোট ছেলে-মেয়েরা মহাদেশীয় সৌনকদের 

মাথায় কাদার ডেলা ও পাথরের কুচি বর্ষণ করল। চীৎকার চেশ্চামোচ করে " 
তারা যে রব তুলল, শেষ পর্যন্ত সমস্ত নাগাঁরকই তার ধুয়া ধরলঃ ওয়াশংটন 
কোথায় 2 ওয়াশিংটন কই 2 ওয়াশিংটন কেট ওয়াশিংটনকে দেখাও ! মহান 
ওয়াঁশংটন কোথায় 2 কে ওয়াশিংটন» কোথায় সে? দেখাও না তাঁকে! 

কোথায় সেই আলাল? আমৌরকার শ্রেষ্ঠ ধনশর চেহারাটা দেখাও না একবার! 

শিয়াল ধরে মোরা খাঁচায় পুরবো : ভাবপর আবার তাকে ছেড়ে দেবো । 

_আরে ওয়াশংটন কোথায় 2 জনভা দাবী জানাল। 

_€য়াশংটনকে দেখাও না! 

আবার গান ধরল জনতা ৪ শয়াল ধবলে কে বলো, শিয়াল ধরলে কে? 

প্রধান সেনাপাঁতৰ হত লাফ িচেডি আব নীল জ্যাকেটউপরা প্রাতাট 

সেনানীল চারপাশে পাক খেল্য ভারা 1ত৬্সা করতে লাগল ঃ ওয়াশিংটন 2 এই 
ওয়াঁশংন £ 

বাব পার লাল-কোটয়ালারা তাদের ঘেরে তাড়াল। তবু বার বাব ফিরে 
এসে ভাবা ধলতে লাগল ৪ ওয়াঁশংটনকে দাও না একটিবার। আমরা তার 
[বজয়োংস্ব করবো । 

শান জাগারদেন ড্রাম আর বাশনতে 'ইয়াংাক ডুডলের' সুর বেজে 

উঠল এবং সত্যে সঙ্গো কুলঢাবা গান ধরল 

ট ঘোড়ায় চড়ে 

| ইয়াধাক বাবু গেলেন লন্ডনে, 

হায় চড় লন পালক, 
বলেন ওটা ম্যাকাবোন। 
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এই সোরগোলের মধ্যে বৃটিশ কোয়াটণর মাস্টার বিভাগের এক সাজেন্ট 
তার কর্নেলকে আটক অস্ত্রশস্তের এক 'ফাঁরাস্তি শোনাচ্ছিল। একটানা সুরে 
পড়ে গেল সাজেণ্টি ঃ 

-কামান একশো ছিয়াল্লশাটি। 
_গোলাগুলী এবং কেস বারো হাজার। 
_ বন্দুক আঠাশশো। 
_বললম ন' শো। 

_কীরচ চোদ্দশো। বাকানো আর মরচেধরা, দেখলে ঘেন্না করে সার। 
--কারুজ চারুলাখ। 

একট; থেমে বল্লেঃ আঃ! মাফ করবেন সার, এই সোবগোলের জন্য... 

সেই দিন সন্ধ্যাবেলা পাঁলসেদ শৈলশ্রেণীর মাথায় পায়চারি করতৈ করতে 
শোকাতুর নিঃসঙ্গ আতঙ্কিত শয়ালীশকারী সমস্ত অনুভাতি নিজের মধ্যে 
শুংখাঁলত করে রাখলেন। বরাবর অকৃতকার্য হয়েছেন তিনি। ভাবযাতেও 
হবেন। তাঁর মত হাঁদা ভাঁ্জানয়ান ভদ্রলোক 'দয়ে কোন ঝাজ হবে না। 

বরাবর তান হাতের মুঠোয় জল আর বাল ধরেছেন; 'কল্তু আঙুলের ফাঁক 
দয়ে গলে পড়ে গেছে। কোনাদন কোন কাঁঠিন পদার্থ ধরতে পারেনান। 

অকীত্রম ঘনিচ্ত বন্ধুর স্ত্রীকে ভালবেসে বিস্ফোরকের মত অন্তরে বয়ে 
বোঁড়য়েছেন সে ভাল্বাসা। দগ্ধে মরেছেন। কিন্তু যোদন সে দরে সরে 
গেল, শুধু চেয়ে দেখলেন। হতাশা এসে বেদনার নোঝা আরও ভারী বলে 
তুলল। ভালবেসেছিলেন হাদা একটা সং মেয়েকে । ষেদিন সে মরণের মুখে 

এসে দাঁড়াল, নতজানু হয়ে তার বিছানার পাশে বসে ককয়ে কেদে কত 
কাকুতি করলেন তাকে না-সরবার জন্য। না না, নেহাত জ্ঞানগম্য রসকসহান 
গেয়ো ভূত 'তান। না জানেন শোভনভাবে চলবার কায়দা-কৌশল, না আছে 
শোধরাবার আশা । 

বৃঁটশরা ওয়াশিংটন কেল্লা দখল করবার দিনকয়েক পরে, হাকেনসাক থেকে 

পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়ে লী কেল্লায় যাবার পথে হেনার নঞ্স বড় আদমীকে 
দুচারটে কথা বলতে চাইল। ওয়াশিংটন কেল্লার কেলেওকার? ঘটবার সময় 
নঝ্স ছিল হাকেনসাকে। এ সম্পর্কে খাঁটি খবর সবপ্রথম মে জানতে পেল 
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গ্রীনের পত্রে। তার অসংবদ্ধ হতাশ স্বীকারোক্তিতে। অবশ্য তারা দুজন, 
মিফলিন, মার্কার ও পুটনাম- এই পাঁচজনই সৈন্যবাহিনীতে বলতে গেলে 
প্রধান সেনাপতির একমাত্র নিরভর। কন্তু সে কথা ছেড়ে দিলেও মানূষ 
হিসাবে, বন্ধু হিসাবে, নক্সের ভাল লাগত গ্রীনকে। তাই গ্রীনের স্বপক্ষে 
দু'চার কথা সে বলতে চাইছিল। 

-_একটা ভুল হয়ে গেছে। 'বন্তু এমন,ভুল তো যে কোনো লোকে করতে 
পারতো । ভূমিকা করে আরম্ভ করল নক্স। 

_-স্যরঃ উৎসুক দষ্টতে তাকালেন ভাঁজানয়ান। 
--আম বলাছলাম স্যর, সে কারও এমন ভূল হতে পারতো । নাথানেলের 

একখানা চিঠি পেয়েছি আমি। আপনাকে কি বলবো স্যর, আমার তো ভয়. 
হয়োছলো, সে আত্মহত্যা না করে বসে! 

_হাঁদার মতো যা তা বলো না হ্যারি। 
নাক সোজা চেয়ে কদমে এাগয়ে চল্লেন বড় আদমী। নঝ্স বুঝতে পারল যে 

একট; বাড়াবাঁড় হয়ে গেছে। কিন্তু এ ভুল কেমন করে যে শোধরান যায় তাও 
ঠাহর করে উঠতে পারল না। চিন্তাশীল লোক সে নয়। চোখের সামনে 
বাস্তব যেটুকু দেখে ততটাই বোঝে । একথা কোন মতেই অস্বীকার করা 
যায় না যে বগ্লবের দম খতম হয়ে গেছে । আজকের অবস্থায় এইটেই সত্য। 
আজাদী ফৌজের মত ক্ষুদ্র একাঁট বাহনন যাদ স্মীশাক্ষত এবং সুসাঁজজত হয়, 
তাহলেও তার পক্ষে অস্ত্রশস্ত্র এবং রসদমহ 1৩ন হাজার সৈন্য হারাবার আঘাত 

সহ্য করা দুস্কর। কিন্তু আমোরকান ফোৌজ স্বীশীক্ষতও নয়, রসদ জোগান 
দেবার সব্যবস্থাও তার নেই। 
_িন্ত আম অপেক্ষা করবো। মনে মনে ভাবল বই বিক্রেতা । কিন্তু 

বতাঁদন যে অপেক্ষা করতে ভবে ভেবে কল পেল না। তিন সপ্তাহ, না তিন- 
মাস, না... 

আর সবাইর মত পুটনাম ফুবক নন। আটান্ন বছরের বদ্ধ ইয়াধীক চাষী 
শতান। ইদানীং দ্বাস্থাও তেমন ভাল যাচ্ছে না। তান চান শান্ত ও 

নাবণঘবতা। সংসারের আর সব কছুর চাইতে 'নার্বঘখতার কাঙাল [আনি। 
এখন আর কোন আগ্চনের 'শিখাই তাঁর মধ্যে জ্বলে না। ব্দাড়য়ে গেছেন। 
শুকিয়ে গেছেন। এখন মাথা গ:জবার মত ঠাঁই পেলেই খুশী। 

কোন উন্মাদনাবশে কিম্বা সাচ্চা কিছু পাবার আশায় তান িগ্লবীদলে 
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যোগ দেননি। একাঁদন দিনমজুর নিয়ে খামারের একটা পাথুরে দেয়াল তৈরী 
করাছলেন। পাথর কেটে বসাতে িঠ টন্টন্ করাছল। সোঁদন একটিমাত্র 
কথাই তাঁর মনে জেগোঁছল। ভাবছিলেন, নয়া ইংলশ্ডের সংপ্রাচশন একাঁট 
প্রবাদের কথাঃ সৎ পড়শীরাই ভাল দেয়াল বানায়। অপর কোন চিন্তাই ছিল 
না তাঁর মনে। এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে এক ঘোড়সওয়ার এসে লেকাঁসংটন 
এবং কনকডের খবর জানাল। 

_ও আমার ভালো লাগে না। মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিলেন পুটনাম। 

_বুড়ো শেপ ফেদারালকে মনে পড়েঃ সে মারা গেছে। গুলী করে 
মেরেছে তাকে। 

_কাজটা ভালো করেনি। না করাই উচত ছিলো। পুটনাম বল্লেন। কিন্তু 
বয়স হয়েছে বলে তখনই বুঝতে পারলেন যে, তাঁর শান্তি ও 'নাবরঘনতার 
আশা ধূঁলিসাং হয়ে গেছে। বুঝলেন, এই বুড়ো হাড় কখানা টেনে টেনে 
কোথাও কোন একটা 'কছু তাঁকে করতে হবে। শীবদ্রোহী হিসাবে নয়, গণ- 
তল্ত্রী হিসাবেও নয়, সৎ পড়শীরা ভাল প্রাচীর বানায় এই প্রবাদবাক্য অনুসারে 
একটা শিক না করে উপায় নেই। তার পর এই দেড় বছরের মধ্যে 
বিপ্লব তার ইতর ভীতু ইয়াংধাকদের সংগ্রামের প্রসহন ধুয়ে মুছে গেছে। এখন 
সংশয় হচ্ছে, খামারে ফিরে 'গয়ে বাকী দিনকটা তলে তিলে নিজেকে খুইয়ে 
দেওযা ছাড়া সাত্যই আর কিছু করবার আছে কিনা । 

মাস বা বছর গুনাঁততে খুব বেশীদন না হলেও, দিনকাল যে ভাবে বদলে 

হচ্ছে সে অনুপাতে বেশ কিছু দিন পূর্বে, রোডস্ দ্বীপে জনকয়েক মিলে 
এক গণফৌঙ্গ গড়ে তেলে । ভরুণ নাথানেল গ্রানকে এই ফৌজের জেনারেল 
বানান হল। 'ইয়োরো'প খণ্ডের বিভিন্ন দেশে প্রচালত সামরিক কলাকৌশল 
-স্যযোগ্য ফৌজদার তৈরী করবার পক্ষে প্রয়োজনীয় গুণাবলীর সংাক্ষি”্তসার 
লদ্বালভ- এই নামের একখানি কেতাব গ্রীন প্রার় সবর্দাই পড়ত। সেই 

কারণেই তাকে সেনাধাক্ষের পদে নিয়োগ করা হলা। কেতাবখাঁন বগলে নিয়ে 
সে গণসেনাদের কুচকাওয়াজ কারয়েছে। আর হাসিখশন খুপসূরৎ মেয়েরা 
মুগ্ধ সপ্রশংস দ্ম্টতে তাই দেখে অবাক হয়ে গেছে। গ্রীনের বয়স তখন 
মাত্র তৈন্রিশ বছর। সুদর্শন জোয়ান চেহারা। ছাড়া নিজের পায়ে ভর 
করে মানুষ হয়োছিল সে। 

তার বাবার এক বৃদ্ধ কোয়েকার বন্ধু ছিল। একাঁদন কুচকাওয়াজের পর 
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বিকেল বেলা তাকে একান্তে ডেকে নিয়ে 'পতৃবন্ধু বল্লেনঃ তোমায় দু'একটা 
কথা বলবো নাথানেল। 

-বলুন! আত্মপক্ষ সমর্থনে কোন কথা বলবার সৃযোগ না দিয়ে কোয়ে- 

কাররা তাকে সমাজচ্যুত করে। সে রাগ গ্রীনের তখনও ঘযায়নি। নতুন ডীর্দ 
পরে বিরন্তভাবে সে গোঁজ হয়ে দাঁড়য়ে রইল। 

_তুঁমি লড়াইয়ে যাচ্ছো নাথানেল ? 
_ হাঁ। 

-এএ কাজে ?ববেকের সমর্থন পাবে £ 

-ক করতে হবে বা না হবে, সে আম বুঝবো । 

_নশ্চয় বুঝবে নাথানেল! কল্ত একথাটা কি ভেবে দেখেছো যে' 
অমঙ্গলের মধ্য দিয়ে কোন দিন মঙ্গল আসে না। 

মঙ্গল অমঙ্গলের ধার আম ধার না। আর দু'পাঁচটা কথা ভেবে বল্লে 
গ্রীন। মান্ষের আধকার, স্বাধীনতা, ব্যন্তি-স্বাধীনতা-এ সবের ধারও সে 

ধারত না। লড়াইয়ের মহান দুঃসাহসী আভিষান তার সম্মুখে সীমাহীন 
ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে। আসলে সেই মোহই আকৃষ্ট করেছে 
তাকে । তব যে কারণেই হোক, পিতৃবন্ধুর কাছে কথাটা তখন সে খুলে বলতে 
পারল না। 

'কন্তু আজ এত মাস পরে. পিতৃবন্ধু বৃদ্ধ কোয়েকারের কথা স্মরণ করে, 
সীমাহশন ভাঁবষ্যৎ সম্ভাবনার পাঁরবর্তে সম্মুখে স্বীনাদর্ট মর্মান্তিক পারি- 
ণাঁতর ছক দেখে, সে নজের সম্পর্কে যে কোন একটা পাঁরকল্পনা স্থির করবার 
চেম্টা করল। চেম্টা করল 'নজেকে আবার নতুন করে ভাঁজনয়ান এবং আজাদী 
ফৌজের সঙ্গে জড়িয়ে দিতে। 

শয়াল-শিকারী এবং ন্জ্স ঘোড়ায় চড়ে যাবার পর হাকেনসাকে একটা 
আগুনের চুল্লীর পাশে বসে এড্্জট্টান্ট রীড ভূত ভাঁবিষ্যং সম্পর্কে অনেক 
কথাই চিন্তা করল। তব দীর্ঘ ভাঁজ্শনয়ার চাষীর হাতুড়ে নেতৃত্বের মধ্যে 
কোন আশার আলো খঃজে পেল না। তাঁর সব কিছুই 'বশ্রী, ভূলছুকে ভরা বলে 

মনে হল। মনে হল, সে এমন একটা এতিহাঁসক মূহৃতের মধ্য দিয়ে চলেছে, 
যখন একটা আন্দোলন ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। আকস্মিক দুশ্চিন্তায় সহসা 
তার কোমল আঙুল কটা গলার শিরা ও পেশী অনুভব করতে লাগল। ফাঁসর 
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চিন্তা আদৌ সুখকর নয়। লক্লকে আশ্নাশখার প্রাতাঁট কম্পনের মধ্যে নে 
ফাঁসর মণ্চের ছবি দেখতে লাগল । 

সামান্য আগে ভারমণ্টের পাঁচশো চাষীকে সে ঠাণ্ডামাথায় ছাউান ছেড়ে 
চলে যেতে দেখেছে । গোপনে দল ছেড়ে পালাবার চেস্টা তারা করোন। তারা 
বেশ বুঝতে পেরেছে যে জিগ-নাচের আসর ভেঙেছে । তাই সুস্থমাষ্তস্কে 
ইয়াংকিদের মত ঘাড়ের উপর মাথাটা থাকতে থাকতেই ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে 

গেছে । হাডসন নদীর পশ্চিম পাড়ে এরাই ছিল ইয়াংকিদের শেষ দল। এরা চলে 
যাবার পর পেছনে পড়ে রইল শুধু মধ্যদেশ, পেনাসলভানিয়া এবং জার্সর 
লোকজন । সবাইর মুখগোমরা ক্ষুব্ধ ভাব। 

. দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়য়ে রীড নিজের তাঁবূতে চলে গেল। পালকের 
কলম, দোয়াত এবং কাগজ বার করে সে জেনারেল চালস লী'র কাছে পত্র 

1লখতে বসল । 

'......আর দশজনের সঙ্গে তুলনা করে আপনাকে প্রশংসা বা তোষা- 
মোদ করবার আভপ্রায় আমার নেই। আম বিশ্বাস করি, কেবলমান্র 
আপনার জন্যই এই বাঁহনীটি এখনও সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়োনি; 
এবং আমেরিকার স্বাধীনতা যতটা এর উপর াভর করে, তার আশাও 
একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়ান। যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা 
আপনার আছে। অন্যান্য গুণপনা সত্তেও এ গুণ আর কারও নেই। 
আম বিশ্বাস কার যে আপনার এই গুণের জন্যই ইয়র্ক দ্বীপ, কিংস- 
শব্রজ এবং স্লেইনস্র ফাঁদ এাঁড়য়ে আসা সম্ভব হয়েছে। এ বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই” যে, আপাঁন এখানে উপপাস্থত থাকলে ওয়াশিংটন 
পাহাড়ের গ্যাঁরশন আজও এই ফৌজের অংশ হয়ে থাকত। এই অব- 
স্থায় আম অকপটে জানাচ্ছি যে, যেখানে আপনার বচারবৃদ্ধি ও 
ভুয়োদাঁশতার প্রয়োজন নেই বললেই চলে, সেখান থেকে আপাঁন এমন 
জায়গায় চলে আসুন যেখানে তার প্রয়োজন ঘটতে পারে। এ আমার 
একান্তিক কামনা । শুধু আমার কেন, মনেকেই এ ধারণা পোষণ করে। 
প্রত্যেকটি ভদ্রলোক, বহ্ ফৌজদার ও সৈনিকের আস্থা আছে আপনার 
উপর। আপাঁন কোথায় আছেন শন্রুপক্ষও প্রায়শ তার খোঁজ খবর 
নেয় এবং আপানি উপাস্থত আছেন জানতে পারলে তেমন ভরসা নিয়ে 
কাজ করতে পারে না।..... 
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নক্স ও ভাঁজীনয়ান লী কেল্লায় পেশছানমাত নতুন এক দুঃসংবাদ জানাল 
গ্রীন। লী কেল্লার মাইল ছয়েক উত্তরে ছ'হাজারের মত বৃটিশ সেনা হাডসন 
নদী পার হয়েছে। কেল্লা এবং হাকেনসাকের ছাউাঁন একসঙ্গে ঘের "দিয়ে 

অভ্যন্তরে 
-এইবার আমাদের সবশুদ্ধ খতম করে দিতে চায়। ক্ষুব্ধকণ্ঠে নিরাশ- 

ভাবে বল্লে গ্রীন। --তারা বেশ জানে, একাজ তাদের পক্ষে কান নয়। আম 
হলপ করে বলতে পার, তাদের ঠৈকাবার কোন উপায় নেই। 

_তুঁম কেল্লা থেকে সৈন্য সরিয়ে নিতে শুরু করেছো ভাঁজানয়ান্ 
জানতে চাইলেন। 

-কোন ঘোড়া নেই, গাঁড় নেই, কি করে সাঁরয়ে নেবো আম ভাবাছি- 
লাম খানিকটা সময়ও যদ আমরা ওদের রুখতে পারতাম! গ্রীন ও নক 
মুখ চাওয়া-চাওাঁয় করল। তারপর একটু থেমে অসহায়ের মত গ্রীন বল্লেঃ 
হায় ভগ্ঘবান! কোথায় যে শেষ হবে । 

-এখাীন কেল্লা ছেড়ে যাবার বন্দোবস্ত করো। বড় আদমন বলেন। 

-সৈ কি স্যর! তাঁবু, রসদ, কামান, এগুলো সব দক করবো 2 
-যা বলছি করো। এখুনি কেল্লা ছেড়ে যাও! 
--সব কিছু ফেলে যাবো ? 
_-সব কিছু । 

কাল হয়তো কামান কটা টেনে নেবার ঘোড়া পাওয়া যেতে পারে । অনুনয়ের 
সরে নক্স জানায়। 

_না, এখান ছেড়ে যেতে হবে। 

ঘোড়ার পিঠে বসে শিয়াল-শকারী দেখলেন, স্রোতের মত লোকজন কেল্লা 

থেকে বোরয়ে আসছে। তাঁবূগ্লো যেমন খাটান ছিল তেমানভাবেই পড়ে 
রইল। সৈন্যাশাবরের বিরাট বিরাট লোহার কেতৃ্লিগুলো রইল উনুনে চড়ান। 
তোপভরা কামান রইল মুখ উ্চু করে ঠিক যেমনটি ছিল সেইভাবে । সৈনি- 
কেরা হাকেনসাকের দিকে পালাবার সময় তিনি রইলেন সবাইর পেছনে। 

রাখালের মত তাদের তাঁড়য়ে নিয়ে চল্লেন। যখনই তারা টিমা-টিলা ভাবে 
চলতে লাগল, কিম্বা হোঁচট বা আছাড় খেয়ে পড়ল, ধমকানির সঙ্গে সঙ্গে 
সপাসপ চাবুক চালালেন বড় আদমী। এ এক অদ্ভুত দিশাহারা কুৎীসত 
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পথ ধরে। একটা জাতির নবজন্ম শেষ পযন্ত মুখে ব্রণণচিহয়ালা দশর্ঘকায় এক 
চাষীর তদারকে পলায়নের দৌড় প্রাতিযোগতায় পারণত হল। আর তার 

দর্শক হল গুটি চারেক ওলন্দাজ শিশু । র্াটি আর দই চিবোতে চিবোতে 
আশ্চর্য নার্লশস্তভাবে তারা দেখাছিল এই পলায়ন। পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়য়ে 

« একটি হালকা বৃটিশ অ*বারোহবী দলও দেখল, এবং ফিরে গিয়ে লর্ড কর্ন 
অয়়ালিসের কাছে রিপোর্ট করল। 

_বড্ড দেরী হয়ে গেছে স্যর! 
_ওরা কেল্লা ছেড়ে গেছে ? 
_হন্যে হয়ে পালাচ্ছে হাকেনসাকের দিকে। দেখলে মনে হয়, ভূতে তাড়া 

করেছে বুঝি। 

লোকজন গুণে দেখবার ইচ্ছা হল তাঁর। নক্সকে বললেন গুণতে । 
স্যর! নক ডাকল। ৬ 

_গুণেছো? সাতবার একটা কথা না বললে কি কোনো কাজ হবে না নঝ্স ? 
_মাফ করবেন স্যর! আম বলছিলাম. যারা দল ছেড়ে গেছে... 
-_আম অন্ধ নই। জান, অনেকে ভেগেছে। 

_কিন্তু স্য7র। দু'দশজন তো নয়! গোটা রোঁজমেন্টকে রোজমেন্ট ভেগেছে। 
_যারা আছে আম তাদের সংখ্যা জানতে চাই। 

মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নক্স গোণা গুণতি শেষ করতে পারল। ফিরে 
এসে বল্লেঃ দু'হাজার ন'শো এগাবো জন সার! 

বড় আদমী অবাক বিস্ময়ে তাকালেন নক্সেবদকে। সে বলেঃ কসুর 

মাফ করবেন স্যর! 

_তুমি ঠিক বলছো তো? 

-ঠিকই বলাছ স্যর! 
বড় আদমী ঘাড় নেড়ে জানালেনঃ আচ্ছা ঠিক আছে। 
হাকেনসাক থেকে আজাদী ফৌজ ক্লান্তপদে এগিয়ে চল্প নিউআর্ক 

আভমূখে। পাঁথমধ্যেই বাঁষ্ট আরম্ভ হল। টিপাঁটপে বৃম্টি নয়, 
শুরু হল হিমশতিল আঁবশ্রাম ধারাবর্ষণ। একটু পরেই রাস্তা কর্দমান্ত হয়ে 
উঠল। তাদের পা-ফেলার একটানা পচ্পচ্ শব্দ ছাড়া আর কোন সাড়াশব্দই 

ছিল না। কু'জো হয়ে ঘাড় গজে দু'হাতে বন্দুক জড়িয়ে ধরে চলাছল 
সৈনিকেরা। সামনে যারা 'ছিল, তাদের পায়ের চাপে কাদা পেষাই হল। তাদের 
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পেছনের লোকজনের পা কাদায় আরও খানিকটা বেশী ঢুকে গেল।...কল্তু 
মাইলখানেক লম্বা এই সারের শেষের দিকে যারা ছিল, তাদের কাছে পথাঁট 
জলায় পরিণত হল। দুই পাশে পুটনাম আর রাঁডকে নিয়ে শিয়াল-শিকারী 
যাচ্ছিলেন সবার আগে । তিনজনেই ভিজে চুপচুপ হলেন। * পুটনামের 
সর্বাঙ্গে বাতের বেদনা ছিল বলে তারই কন্ট হল সব চাইতে বেশী। এদের " 
খাঁনকটা পেছনে হাঁভ্ডসার একটি ঘোড়ায় চড়ে আসাঁছল গ্রীন। অবশিষ্ট 
সামান্য কয়েকাঁট কামান 'নম়ে নক্স হেটে আসছিল কাাণ্টেন হ্যামিলটনের সঙ্গে 
সঙ্গে। আর মার্কার তদারক করাছিল সবার পেছনে । আতঙ্কগ্রস্ত কংগ্রে- 

সের কাছে আবেদন করে আরও কিছু সৈন্য সংগ্রহের আশায় মিফালিন সেই-. 
দিনই রওনা হয়ে গেছল ফিলাডেলাফয়ায়। ও 

পথ চলতে চলতে ভাঁজানয়ানকে জিজ্ঞাসা করল রীডঃ কোথায় গিয়ে 
ছাউান ফেলেবো আমরা 2 
_সম্ভব হলে নিউআর্কে। 

_সেখান থেকে আবার পিছু হবো ? 

বড় আদমী নীরবে মাথা নাড়লেন। 

--কতদিন এইভাবে চলবে ? 
_জানি না। 
_এমানভাবে চিরকাল আমরা পাঁপয়ে বেড়াতে পার না। রীড বলে। 
-আমার বিশ্বাস, পাঁর। প্রায় চিরকাল পাঁর। 

- কোথায় যাবো? 
-পেনাঁসলভানিয়ায়। 

--সেখানেও ওরা ঘাঁদি ধাওয়া করে» রড আবার জিজ্ঞাসা করে। 
_তাহলে আরও পাঁশচমে যাবো! 

-কোথায় 2 
-এাঁলঘেনিজ পবতমালা পার হয়ে। 

যে বিশাল দশ লক্ষ বর্গমাইল বিস্ভৃত অজ্ঞাত রহস্যময় *বাপদসঙ্কুল 
তমসাচ্ছন্ন কান্তারেব ইঙ্গিত ভাঁজনিয়ান করলেন, সে গাহন অরণ্য রীডের 
কল্পনাতনত। পুটনামের পক্ষে সেখানে যাবার অর্থ আরও দুভেগ, আরও 

রেশ, আরও যন্ণা ভোগ কবা। কিন্তু ভাঁজানয়ানের কাছে এই বিশাল 
কান্তার 'স্থর লক্ষ্যে পেশছবার একটানা পথের একটা বাঁক মান্র। 
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পাঁচ হাজার নয়া-ইংলশ্ডের ইয়াংকি সৈন্য সহ জেনারেল চার্লস লখ ছিলেন 
ওয়েস্টচেস্টারে। যখনই তেজীয়ান কষ্টসাহঙ্ু দূরপাল্লায় দৌড়াবার পক্ষে 
নিভভরযোগ্য ঘোড়া পাওয়া যেত, তখনই এক সানুনয় পন্রসহ সেটাকে পাঠান 
হত লী'র কাছে। সব কখানা পন্রেরই সর এক। প্রাতি পন্রেই তাঁকে হাডসন 

, পার হয়ে সসৈন্যে ভাঁজ নিয়ানের সঙ্গে মিলিত হবার বিনীত অনুরোধ জানান 
হত। কিন্তু লী তখন নতুন মতলব অটছেন। 

ভাড়াটয়া সোনিকের কাছেও ব্রিশ হাজার ডলার এবং ভাগ্যোন্নাতর মধ্যে 
প্রভেদ আছে। যত দিন যাচ্ছে ততই যেন ভাগ্যদেবী লী উপর সূপ্রসন্না 
হচ্ছেন। বরাত খুলবার দিন ক্রমেই এগয়ে আসছে। আয়নার সামনে 

দাঁড়িয়ে লী যখন তাঁর চোয়াড়ে বিশ্রী মুখ নিরীক্ষণ করতেন, মনে হত যেন 
ভাগ্যদেবী তাঁর কাঁধে ভর করেছেন । অস্ফুটভাষায় যখন তিনি কুকুরগুলোকে 
আদর করতেন, তখনও ভাগ্যদেবীর প্রসন্ন হাঁস অনুভব করেছেন। জোসেফ 
রীড সহ আনাড়ী ভার্জনিয়ানের উপর অসন্তম্ট এবং ধৈর্যচ্যুত আর দশজনের 

কাছ থেকে যত চিঠি তিনি পেতেন, তার মধ্যেও বরাত খুলবার শুভ ইঙ্গিত 
থাকত। 

চাষী, কাঁরগর আব ব্যবসাদারের এই বিদ্রোহের তামাসার সঙ্গে লী নিজের 
ভাগ্য জাঁড়য়ে ফেলেছেন। তাসের ঘরের মত এই উন্মাদ পাঁরকল্পনা ভেঙে 
পড়ছে। এ থেকে ভেগে পড়া খুবই সহজ। কিন্তু তাতে লাভ নেই। বৃঁটিশ- 
দের কাছে ঘৃণা আর অসম্মান ছাড়া আর ছুই পাবার আশা নেই। যাঁদ 
তিনি এই প্রাণহীন কঙকালে প্রাণসণ্ণার করতে পারেন। বিদ্রোহ করে নয়। 

আজীবন সোনিক হিসাবে মানুষ হয়েছেন তান। বিদ্রোহের ববুদ্ধে বদ্রোহ 
ববা তাঁর প্রকীতাবরূদ্ধ। কোনই অর্থ হয় না তার। কিন্তু পাকা ফল 
আপনা থেকে হাতের মূচোয় খসেপড়া অবাধ তিনি যাঁদ ধৈর্যধরে অপেক্ষা 

করেনঃ ভাঁবভব্যের ছক সুস্পন্ট। 'ভিক্তা বালব মত গলে যাচ্ছে শিয়াল- 

ণশকারীর বাহনী। আর দশাঁদন 'বশাদন বড় জোর একমাস এই বাঁহনশর 
বাঁধন থাকতে পারে। এ ব্যাপার ঘটতে ত্রিশ দিনের বেশ? লাগতে পারে না, 
এই ভার দুঢাবশ্বাস। শল্রশ 'দনেব মধোই হাডসন নদীর পাঁশ্চম তীরের 

আজাদশী ফৌজ উপে যাবে-শিয়াল শিকারী থাকবে বৃটিশ সামারক আদা- 
লতের কাঠগড়ায়। এটা ওটা অজুহাত দোঁখযষে ভাঁ্জীনয়ানের অনুরোধ 
এ'ডুয়ে গিয়ে তাঁর পক্ষে এখন সুযোগের অপেক্ষা বরাই সমীচীন। তাহলেই 
মাসখানেক কি তারও আগে তিনি মহাদেশীর বাহিনীর প্রধান সেনা- 
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পাঁত হতে পারবেন। এ পদের উপয্যন্ত আর কোনও লোক নেই। আর 
তখন তাঁর ফৌজ ছাড়া গোটা আমোরকায় ধর্তব্যের মত বিদ্রোহী ফৌজই বা 
থাকবে কোথায় ? 

ভাঁজানয়ান কিছুতেই সেই বাঁলর উপমা ভুলতে পারছেন না! বার 
বার 'নজের বড় বড় হাতের পাতার দিকে একদৃজ্টে চেয়ে একবার মুঠ করতেন: 
আবার খুলতেন। এ অভ্যাস শেষ পযন্ত মুদ্রায় পারণত হল। তাঁর হাত 
এত বড় যে পালকের কলম দিয়ে লিখতে রীতিমত অসুবিধা হত। তিনি 
যাঁদ পাঁণ্ডত হতেন, বাছা বাছা শব্দ চয়ন করে বানান ভুল এাঁড়য়ে কলমের 
ডগায় সুন্দর সূন্দর বাক্যরচনার এলেম যাঁদ তাঁর থাকত, তাহলেও পালকের, 
কলম ধরবার অস্াবিধা তাঁকে ভূগতেই হত। কোন ছু লেখা তাঁর পক্ষে' 
যল্লণা 'বশেষ। কিন্তু তা সত্তেও প্রাতাঁদন রান্নে মোমবাত পাঁড়য়ে নিউ- 

আকের তাঁবকৃতে বসে তান সৈন্য, রসদ ও কামান চেয়ে সানুনয় পত্র লিখ- 

তৈন চার্লস লী, আতঙ্কিত কংগ্রেস এবং বাভন্ন উপনিবেশের গবর্ণরদের 

কাছে। আর লেখবার ফাঁকে ফাঁকে নিজের গলায় হাত দিয়ে ভাবতেন, রাম্্- 
দ্রোহিতার জন্য যখন কারও ফাঁস হয়, তখন ক ভাবে সেই ফাঁসটা দুলতে 
দুলতে গলায় আটকে যায়ঃ কছাাদন আগে একথা মনে হলে অপমানের 
জহালায় সর্বাঙ্গ রী রী করে উঠত। কিন্তু আজ ফাঁস তাঁর কাছে জার 
দশরকম মৃত্যুর মত এক ধাঁচের শেষ পাঁরণাঁত বলেই মনে হল। তাই 'নজের 
রোদে পোড়া লম্বা ভাঁজপড়া গলা রগড়াতে রগড়াতে আজ তাঁর মুখে বিষগ্ন 
হাঁসরেখা ফুটে বেরুল। 

আজকাল প্রায়ই তাঁর ভারনন পাহাড়ের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে 
সূর্যস্নাত জীবনের কথা...ছোট্ট মোটাসোটা মার্থ...সাদা কোঠাবাঁড় ও সবৃজ 
মাঠের কথা । শীত সমাগমে আজকাল স্মৃতিপটেও তার ছবি আঁকা দুজ্কর। 
ব্যাপারটা মাঝে মাঝে অদ্ভূত লাগে। তবু একথা তান সত্য বলেই মেনে 
শনয়েছেন যে, ভারনন পাহাড় আর কোনাদনই "তান চোখে দেখতে পাবেন 
না। তাহলেও এর জন্য আজকাল তেমন অস্বাস্ত বোধ করেন না। পাঁচ 
বছর ক ছ বছর আগেও যে মানুষ 'তাঁন ছিলেন, তাঁর কাছে দ্রুত-বিলীয়মান 

বাঁহনীর পরাভূত সেনাপাঁতির আজকের অবস্থা যে কত আঁবশ্বাস্য মনে হত, 
তা তান ছাড়া কেউই এত ভাল করে জানে না। রঙ-ওঠা কোঁচকান ভীর্পরা, 
নিউজার্স ও পেনাসল্ভানিয়ার ভগ্নোদ্যম তরুণ ইতর জনতাবৌম্টত ছেশ্ড়া- 
ফুটো তাঁবুতে বসা আজকের এই বিভ্রান্ত মানুষাঁটর কথা তখন তানি কল্পনাই 
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করতে পারতেন না। কিন্তু আজ আর সে-মানুষ তান নেই। সোঁদনকার 
সে-মানুষের এমন একক, অটুট গর্ব থাকতে পারে না। আজকে এ গর্ব- 
টুকুই তো তাঁর সবস্ব। তখনও সে গর্বের বস্তুর কোন আঁ্তত্ব ছিল না। 
এমন ক সে বস্তু যে কি, তাও কথায় বাঁঝয়ে বলতে পারতেন না। তবু 
“তাঁর গবের বস্তু যে মানুষের কতগুলো আধকার, এ তান মর্ষে মর্মে 
উপলাব্ধ করতেন। 

বৃটিশ ফৌজ যখন নিউআর্কের এক প্রান্তে প্রবেশ করল, খন্ডাঁবখণ্ড 

আমোঁরকান ফৌজ তখন শহরের অপর প্রান্ত 'দয়ে ভাগছে। ইংবেজদের 
খানিকটা হকচিয়ে দেবার জন্য নক্স, হ্যামিলটন এবং আরও জনকয়েক মাঁরয়া 
হয়ে একটা বারো-পাউণ্ডার কামানে গ্রেপৃগোলা ভরে রাস্তাময় ধাতুর টুকরো 
ছাঁড়য়ে দল। তারপর কামান ফেলে রেখে তারাও দৌড় 'দল। নয়া- 
রুূনসভকের পথ ধরে গোটা বাহনী এলোপাথাঁরভাবে দৌড়োচ্ছে। বৃঁটিশের 
আগয়ান প্রহরী দল সংখ্যায় এত অল্প ছিল যে তারা মহাদেশীয় বাহিনীকে 
আক্রমণ করতে ভরসা পেল না। ীকন্তু বৃটিশ অশ্বারোহী সৌনকেরা নিউ- 
আকের ঘরের চালে উঠে সোল্লাসে আজাদী ফোজকে বিদায় আঁভনন্দন জানাল। 

নয়া-ব্লুনসৃভিক পেশছে তারা এই প্রথম আচমকা তুষারপাতের সম্মুখীন 
হল। ব্রুকালন পাহাড় থেকে যখন তারা পিছু হটতে আরম্ভ করে, গ্রীচ্ম 
তখনও শেষ হয়ন। আর আজ নভেম্বর মাস প্রায় শেষ হতে চলেছে। 
এখনও সেই একই পোশাক পরে আছে। সাঁত্য কথা বলতে গেলে, যা ছিল 
তারও কিছু খোয়া গেছে। পালয়ে পাছয়ে আসবার সময় এখানে সেখানে 
এটা সেটা_ একখানা কম্বল, একটা গাঁটার, কি একটা জ্যাকেট পড়ে রয়েছে; 
[কল্তু নতুন ছুই জোটে দন অনেকাঁদন আগেই মোজা ছিড়ে গেছে। 

নতুন মোজা জূটবার কোন আশা নেই। ছেণ্ড়া জুতো এবং শতচ্ছিত্ন সোলের 
মধ্য দিয়ে নোংরা পায়ের আঙুল উপক মাবছে। যাদের সোল 'ছণ্ড়ে যায়ানি, 
তাদেরটা ক্ষয়ে কাগজের মত পাতলা হয়ে গেছে। পশমী বস্ত্র প্রস্তুত করা 
আমোরকায় 'নাষদ্ধ। তাই পশমী পোশাক তাদের নেই বললেই চলে। 

বা গরম নয়। 
ধীরমল্থরে শীত এাগয়ে আসাছল। এতাঁদন পরে অবশেষে এখানে 
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পেশছে গেল জাঁর্সর সমতলভূমির হাড়কাঁপান কদর্য শীত। যেমন আর্দ্র 
তেমনি কনকনে । জার্সর কর্দমাঁসন্ত বা বরফচাপা পথে পথে তারা রেখে 
গেল তাদের ট্রেড মার্ক-তাদের পদচিহ্। বহু বংসর এই একটিমান্র চিহ্ 
অন্য সমস্ত পাঁথকের চাইতে তাদের 'বশিষ্টতামণ্ডিত করেছে । তারা রেখে 
গেল রন্তের দাগ- সহম্্র পদের তাজা খুনের স্বাক্ষর । পথে পথে আঁকা এই 
রন্তের আলপনা সমস্ত পথচারীর কাছে ঘোষণা করেছে£হ এই পথ দমনে 
হে*টে গেছে আজাদ ফৌজ, ইচ্ছে হয় চোখ ফিরিয়ে দেখো । 

শুধু শীতের কাঁপুনিই নয়। তার সঙ্গে পেটে ক্ষিদের আনবাণ জবালাও 
তাদের অনুভব করতে হয়েছে। মাঠ ফসলশূন্য। সাফ করে কেটে নিয়ে" 
গেছে। পথেঘাটে গরু ঘোড়ার সাক্ষাৎ পাবার জো নেই। খামারের দরজাও' 
তালাবন্ধ। নিউইয়কের সদাশয় নাগারকদের দম্টান্ত অনুসরণ করেছে 
জার্সর ভদ্রলোকেরা। কতগুলো পরদেশী, নাবালক আর উন্মাদের এই পাঁচ- 

বন্ধ। চাবীদের বন্দকে গুলী ভরা। ইংরেজদের গুলীতে ঘত সৈনিক প্রাণ 
দিয়েছে, তার চাইতে বেশী মারা গেল জার্সর খামারের দরজগায়। দু দশজন 

নয়, শত শত দলত্যাগী সৌনক ক্ষুধার তাড়নায় ভিক্ষা চাইতে গিয়ে গুলীর 
আঘাতে প্রাণ 'ঈদল গৃহস্থবাঁড়র সামনে । কেমন করে অকস্মাৎ এমনতর 
পারবর্তন ঘটল ১ কিছনতেই ঠাহর করে উঠতে পারল না বুতুক্ষুর দল। 
তারাও জার্স এবং পেনাঁসলভানিয়ার লোক। তবু চট করে তারা নিজ দেশে 
পরদেশী পল্টন হয়ে গেছে! সবাই তাদের বিরুদ্ধে! সমস্ত দরজা রুদ্ধ 
, সমস্ত জানালা ?খলআঁটা! মূল বাহনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কয়েক শ গজ 

দূরে গেলেই মৃত্যু অবধারত! 

খাদা ও বস্ত্র যেমন চাই, এর জবাবও তাদের একান্ত প্রয়োজন। একাট- 

মাত্র লোক এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারতেন। বেটে, কুতীসৎ, লম্বা আপেলের 
মত মাথা সে ইংরেজের নাম টমাস পেইন । 

তাঁর চোখে আগুন 'ছিল। কাঁধের উপর একটা গাদা বন্দুক ঝুলিয়ে 
তিনি তাদেরই সঙ্গে সঙ্গে চলতেন। বন্দুকটি প্রায় তাঁর সমান লম্বা । 
সৌনকদের সঙ্গেই তান খাওয়া-দাওয়া করতেন এবং আঁম্নকৃণ্ডের কাছে 
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তাদেরই মত নোংরা এবং তাদের মতই তাঁর সর্বাঙ্গে উফুন। তব তাদের 
প্রশ্নের জবাব একা 'তানই 'দিতে পারতেন। 

প্রচার করতেন তান। যাঁদ তিনি পাঁরচ্ছন্ন কি সুদর্শন হতেন, তাহলে 

তাঁকে ঘৃণা করতো এরা । কল্তু তান ছিলেন কুীসত, নোংরা । তারা 

' বুঝে উঠতে পারত না, তান কি? আঁফসার না সাধারণ সৌনক? কোন 
নময় মনে হত, তান সেনানী। আবার কখনও মনে হত, সাধারণ সৌনক। 
আবার সন্ধ্যাবেলা আশ্নকুণ্ডের কাছে দাঁড়য়ে থেটফোর্ড ঢংএ যখন 'তাঁন 
বলতেন-_-'দেশভন্তগণ, আমার কথা শোনো! এসো, সান্তবনার কথা শোনো। 
আমি হলপ করে বলতে পারি, সান্বনার কথা আছে।' সেই সময় তাঁকে 
কোন কিছু বলেই মনে হত না। 

চাঁরাদক থেকে এসে তারা আঁস্নকুণ্ডের কাছে তাঁকে ঘরে ধরত। কনুই 

টম পেইন! সকলেই আভবাদন করত। 
তখন জনতার মধ্য থেকে একজনকে ডেকে তান জিজ্ঞাসা করতেন £ 

দেশভন্ত, বলো তোমার নাম কিঃ 

_বার্ক হপার। 

--বার্ক হপাব ৮» বেশ! আচ্ছা বলো তো, কেন তুমি এই বাহনীর হয়ে 
লড়াই করছো ? 

_আঘমি কি ছাই তা জানি নাকি? 
_তাহলে আম বলাছ শোনো। যে পতাকা ও প্রতীক তোমাকে 

সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করবে, তার জন্য আম যা বলাছ শোনো। মানুষের 
স্বাধীনতার চাইতে এ দহীনয়ায় মহত্তর কিছুই নেই! কোন আদর্শই 
স্বাধীনতার আদর্শের চাইতে শ্রেন্ঠ নয়! 

টম পেইন ছাড়া আর কোন লোক যাঁদ একথা বলত, তাহলে তারা হেসে 

উীঁড়য়ে দিত। কিম্বা তাকে উত্তম মধ্যম দূচার ঘা লাগাত। এমন কি খুন 
করেও ফেলতে পারত। “কিন্তু টম পেইনের কণ্ঠে একথা শোনাত প্রার্থনার মত, 

আশীর্বাণীর মত। তাছাডা তাঁর চোখে আগুন ছিল। তারা যে শহীদ 
একথা তিনিই তাদের বুঝিয়ে দেন। এই নতৃন কথা তাদেন্র অন্তরে প্রচন্ড 
শবস্ময় সৃম্টি কবত। জীর্ণ বাস ও ময়লাব অন্তরালে জাগিয়ে তুলত নতুন 
প্রেরণা । তাঁর আরও কাছে ঘেষে, নাক কুণ্চকে, মাঝে মাঝে থুথু ফেলে 
উৎকর্ণ হয়ে শুনত তাঁর কথা । দাঁড়র উপর থেকে লম্বা কৌকিড়ান চুল 
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আারয়ে, কনুই দিয়ে পরস্পরকে ঠেলা মেরে অবাক দাষ্টিতে চেয়ে থাকত 
তাঁর দিকে। 

_হক কথাই বলছে। 
যখন তান জিজ্ঞাসা করতেন£ আম ক কুসংস্কারাচ্ছন্ন ? 
সমস্বরে জবাব আসতঃ না! না! 
_আঁম কি সালেমের জঘন্য 'নম্ঠাচারীদের মত ? 
_না!না! 
-কোনোদন কি আম য়িহ্দীদের উপর খস্টানদের, কিম্বা ক্যাথীলক- 

দের উপর প্রোটেস্টান্টদের অত্যাচার সমর্থন করোছি ? 
না! ৰ 
_তাহলে শুধু মানুষ হিসাবে আমি তোমাদের বলাছ যে ভগবান আছেন। 

মানুষ ছাড়া অন্য কোন দাবী নিয়েই আমি একথা বলা নে। 

উৎসুক আগ্রহে অপেক্ষা করত সৌনকেরা। তারা জানত এর পর তান 
ক বলবেন। কেননা ইতিপূর্বে বহ্বার বলা হয়েছে সেকথা । 
_আঁম বলাছ সবশীক্তমান ভগবান আছেন। কিছুতেই তিনি অত্যা- 

চারের মুখে তাঁর "প্রিয় ভক্তদের ফেলে যাবেন না। 
তখন য্াান্তবাদশ কেউ বাধা দিয়ে বলভঃ আমায় একটা কথা বলতে দাও 

টম! দ্যাখো, তোমার কথা আবশ্বাস কবাছি নে। কিন্তু চেয়ে দ্যাখো আমা- 

দের অবস্থা । কি নোংরা, কত উকুন গায়ে! এ দেখে কি মনে হয়, ভগবান 
রয়েছেন আমাদের সঙ্গে আমরা কি 'জিতাছ, না হারাছ ? 

-আ'ম বাল আমরা জতাঁছ। গর্জে ওঠেন উম। -আঁম বাল, বসুন্ধরা 
দ্বিধা হয়ে যাঁদ আমাদের সবাইকে গ্রাস করেন তাহলেও আমরা জিতবো । দ্ানয়া 
আমাদের ভুলে যাবে না। শান্তকামী জাত আমরা। কিন্তু আমরা অস্ত্র- 
ধারণ করোছ মানূষের পাঁবত্র আধকার প্রাতিষ্ঠার জন্য। রণক্ষেত্রে যারা জয়- 
লাভ করে, চুলোয় যাক তাদের কথা! আমাদের জয় এইখানে! শীর্ণ বক্ষ 
চাপড়ে দেখান টম-। 

একাঁদন রান্রে আস্থসার হাঁটুর ফাঁকে ছেপ্ড়া একটা লম্বা ড্রাম নিয়ে, 

সেটাকে ডেস্ক হিসাবে ব্যবহার করে একমনে খস্খস্ করে লিখে যাচ্ছিলেন 
টম। ড্রামের উপরে যাতে আগ্নকুণ্ডের আলো পড়ে সেজন্য কাত করে 

শনয়োছিলেন ড্রামটা। অনুগত একাঁটি সৌনক পাশে বসে এক হাতে দোয়াত 
ধরেছিল। আর একটি সৌনিক পালকের কলম সংচালো করে দচ্ছিল। দ্রুত 
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[লখতে গিয়ে অনেক কলমই নম্ট করাছলেন। যেখানে বসে তানি কাজ 
করেছিলেন, তার চারপাশে সব চুপচাপ। কেননা খবর রটে গেছল যে, টম 
পেইন লিখতে বসেছেন। সেই গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে নিরবচ্ছিশ্ন দ্দুত 
লেখনী চালনায় ড্রামের উপর কেবলমান্র আত মৃদ অস্ফুট একাট শব্দ হচ্ছিল। 

১. নীবিষ্ট মনে লিখে যাচ্ছেন টম। দুচারজন করে লোক অশ্নিকুন্ডের 
পাশে জমায়েৎ হচ্ছে। ভীড় ক্রমেই বাড়তে লাগল। অবশেষে চোখ তুলে 
দেখেন, প্রায় একশো জোড়া লাল চোখ একদৃজ্টে চেয়ে আছে তাঁর 'দকে। 
তখন ড্রামের উপর ঝুকে তিনি যা লিখেছেন তাই পড়ে শোনালেন। তাঁর 

.চাপাকণ্ঠে যে আহ্বান ধবাঁনত হল সর্ব যুগে তা সতা £ এমান সময়েই সাচ্চা 
মান্ষ চেনা যায়। সখের সৈনিক এবং নামসবন্ব দেশভন্তেরা এমাঁন সঙ্কট- 
কালে দেশসেবার জন্য এগিয়ে আসতে ভয় পায়। কিন্তু দুর্যোগ মাথায় করে 
যারা অকুভোভয়ে এগিয়ে চলে, নরনারীর ভালবাসা ও আভনন্দন তাদেরই 
প্রাপ্য। নরকের মত, অত্যাচারকে সহজে বিনাশ করা যায় না। তব এই 
সান্তনা আমাদের আছে যে, সংগ্রাম যত কঠোর হবে, জয়লাভের গৌরবও তত 
বেশী. কোন জানিসের প্রকৃত মূল্য ক, ভগবানই জানেন। কিন্তু 
স্বাধীনতার মত এমন স্বর্গীয় জিনিস যাঁদ চরম ও পরম মূল্যে না বিকোয় 
তবে আশ্চর্য হতে হবে বই ফি! 

এঁদকে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে লী'র কাছে পত্রের উপর পন্র লিখ- 
ছিলেন শিয়াল-ীশকারী। চেয়ে পাঠাচ্ছলেন হাজার খানেক সৈন্য, না হয় 
কয়েক শ' ইয়াংকি। যাঁদ তাও সম্ভব না হয় তবে, অন্তত জেলেদের 
রোঁজমেন্টটি যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়। টম পেইনের উৎসাহ-উদ্দীপনা 
সণ্টারের চেষ্টা সত্বেও প্রাতাদনই দলত্যাগের সংখ্যা বেড়ে যাক্ষে। অপর 

পক্ষে ইংরেজরাও তাড়া করছে দিনন্নাত। এই উভয়-সঙ্কটেব মধ্যে পড়ে তিনি 
বুঝতে পারলেন যে গ্লোভারের লোকজনের উপর কতটা নির্ভর করেছেন। 

বুঝতে পারলেন, পালাতে চায় না এমন ছয় সাতশ' লম্বামুখো জেলে আজ 
যাঁদ থাকত তাহলে মনে কতটা ভরসা পেতেন! আজকাল আর সমর মন্ত্রণা- 
সভায় কোন কথাবাতণ হয় না। নক, গ্রীন, মার্কার আর পুটনামকে নিয়ে 
বসে প্রাতাঁদন তিনি একাঁটমান্র আদেশনামা জাবী কবেন£ পিছু হটো। 

সঙ্গে সঙ্গে আব একটা সাঁনবন্ধি অনুরোধও  প্রত্যহই জানান লোকজন 
গুণতে বলেন। তাতে অন্ততঃ আর কজন রইল তাও তো জানা যাবে! 

নয়া-্রনসাভক্ পেসছে গোটা দুই পেনীসলভানিয়ার ব্রিগেড প্রকাশ্যে 
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বাড়া ফিরে যাবার অভিপ্রায় ঘোষণা করল। যে কজন অনুগত লোক পাওয়া 
যায়, তাই নিয়ে ওদের ঘিরে রাখবার আদেশ দেওয়া হল গ্রশনের উপর। 
নক্সকে হুকুম দিলেন কামানে গ্রেপৃগোলা সাজাতে । কিন্তু পেনাঁসলভানিয়ার 

সৈনিকেরা যদি অস্ত্রত্যাগ করতে অস্বীকার করে তাহলে যে কাঁ করবেন 
নিজেই জানতেন না। বন্দকে তাক করে এাগয়ে চল্ল মধ্যদেশীয়রা। 
আজকের মত এমন বেপরোয়া দৃট্তা ইংরেজদের বিরুদ্ধেও দেখায় নি। 
অসহায়ের মত নক্স ভাঁজানয়ানের 'দকে তাকাল। সেই মুহূর্তে বিপ্লবের 
'ছন্ন গ্রন্থ আত্মঘাতী রন্তম্রোতে বিলীন হয়ে যেতে পারত ;: কিন্তু লম্বা 
আদম মাথা নেড়ে নিষেধ করলেন। বিনা বাধায় ব্রিগেড দুটি ছাউনি ছেড়ে 
চলে গেল। র 

এ ব্যাপারটা লম্বা আদম নীরবে হজম করতে পারলেন না। পরে বদ্ধ 
পুটনামকে কাতর কণ্ঠে বললেনঃ আব কি করতে পারতাম আঁম ? 

জানি না। 
-আপাঁন হলে কি করতেন2 গুলী করতেন ? 
জান না। শনজের দাঁম্টভঙ্গণ অনুসারেই মানুষ চলে। 
কিন্তু কোন কিছু দেখবার ক্ষমতা যাঁদ না থাকে 2 

রীডকে বিশ্বাস করতেন তান। তও।ই তার কাছে মন খুলে বলতে পার- 
তেনঃ তৃঁমি তো জানো জোসেফ, সন নাশের কত কাছাকাঁছ আমরা এসে 
পড়েছি। মাথা নেড়ে সায় দিল রীড। 

_বার বার লী'র কাছে পত্র টৈখোছ তআঁম। কি করছেন তান ভগবানই 
জানেন। তান বিচক্ষণ, রণকুশলশী। ঙাব সমালোচনা আমি করতে চাই না। 
কিন্ত তান আমাদের সাহায্য করবেন না। হয়ভো সাহায্য করবার ক্ষমতাও 

তাঁর নেই। 
রীডের মুখে-চোখে সহমা একটা ভয়চাকত অদ্ভূত ভাব দেখা দিল। 
হতাশভাবে বলেন 'শিয়াল-শিকারীঃ তৃঁম বা্লংটন যাও। তাদের বলো 

যে লোকজন আমাদের চাই। আরও বোলো, এইবার সব শেষ হয়ে বাবে! 
সাত্য সাঁত্যই শেষ হয়ে যাবে সব কিছু । আমার গলায় যার স্পর্শ অনুভব 
করাছ, তাদেরও স্মরণ কাঁরয়ে দিও সেই পাঁরণাতিব কথা । 

বাঁলংটনে জার আতাঁঙকত আইনল্সভার বৈঠক চলাছল। 

_তাতে কোনো ফল হবে না। রাড আপাত্ত জানাল। 
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--তাহলেও তুম যাও জোসেফ! আঁকড়ে ধরবার মত এটুকু কুটোই রয়েছে 
আমার হাতের কাছে। আর কিছুই নেই! 

রীড চলে যাবার সামান্য কয়েকদিন পরে এড্জটটান্ট-জেনারেল জোসেফ 
রীডের শিরোনামা লেখা একখানি পন্র এল লী'র কাছ থেকে । পন্রবাহক প্রধান 
সেনাপাঁতির হাতেই দিল চঠিখান। প্রথমে তিনি ভাবলেন, চিঠিখানা এড.- 
জুটাণ্টের কাছেই ফেরৎ পাঠিয়ে দই। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, যে-আশার 
আলো তান খুজে মরছেন, এই পত্রের মধ্যেই হয়ত তার সন্ধান মিলবে। লী 

॥ 

তাঁর নামে কোন পন্র লেখেনান। কিন্ত পত্রালাপের কাজটা রীডই খন বেশখর' 
ভাগ দেখাশুনা করে, তখন তার কাছে লেখা প্রধান সেনাপাঁতির কাছে লেখার 
,সামিল। খামখানি খুলে ভিনি পড়লেন। 

'পপ্রয় রীড্আপনার সবিনয় প্রশংসামুখর পত্র পেয়েছি। অব্য- 

বাস্থত 'চত্ততার মানাত্মক পাঁরণাতর জন্য আঁমও আপনার সঙ্গে এক- 

যোগে দুঃখপ্রকাশ করাছ। যুদ্ধের ব্যাপারে এই গুণপনার অভাব 
মূর্খতা কিবা সাহাঁসকতার অভাবের চাইতেও ক্ষাতিকর। চূড়ান্ত ভ্রান্ত 
লোকও দুঘটনায় পড়ে ঠিক পথে চলতে পারে। কিন্তু চিরপরাজয় 
এবং অকৃতকার্যতা অব্যবাস্থাঁচত্ততার রাহ্যগ্রদ্ত বিশেষ গুণবান বান্তরও 

নিত্য সহচর। আমার অধীনস্থ মহাদেশীয় সৈনিকদের ওপারে নিয়ে 
যাবার জন্য জেনারেল এমনভাবে পাঁড়াপাঁড় করছেন যে, তাঁর সুপারিশ 
আদেশ বলেই মনে করা যায়। কিন্তু তাঁর সেই সুপাঁরশ বা আদেশ 
কয়েকটি কারণে আমাকে উভয়-সঙ্কটে ফেলেছে. . 1" 

প্রধান সেনাপাঁত পর্ুখাঁন পড়ে যেতে লাগলেন। তাঁর মন সংকীর্ণ 
অন্ধকার এক গাঁলর মধ্যে হাতড়াতে লাগল। অন্তহীন আলোহীন এ পথ। 

পন্রখানর সম্বোধনের দিকে অপলক দাঁন্টতে চেয়ে তিনি বারবার মনে মনে 
আওড়াতে লাগলেন£ প্রিয় রীড! প্রিয্ন রাড । চার্লস্ লী'র সহটা 
আঙুল 'দয়ে চেয়ে ধরলেন। | 

_আপনার সঙ্গে একযোগে দুঃখপ্রকাশ করছি. । আপনমনে অস্ফুট- 

কণ্ঠে বললেন। 
প্রায় সর্বশান্ত জড়ো করে গা ঝাকান দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন তিনি। 

তারপর তাঁবুর নোংরা পর্দার আড়ালে হতাশভাবে পায়চ্ার করতে লাগলেন। 
মনে হল, দুনিয়ার সব িছুর ভি টলছে। দূঢ় ভাত্তর উপর আবার সব- 
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ীকছ ঠিকঠাক করে দ্াজাতে চাইলেন। রাড তাঁর বন্ধু, তাঁর সঙ্গী, তাঁর 
এড্্জটুটাণ্ট। আর লা তাঁর কংগ্রেসের সেবক। না, পত্ুখানি ডাহা মিথ্যা। 

বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্য প্রণোদত জালয়াতি। কার্যোপলক্ষে রীড যখন 

বার্লিংটন চলে গেছে, সেই সুযোগে কার্ধীসাঁদ্ধর আশায় পন্রখাঁন তাঁর হাতে 
পেশছে দেওয়া হয়েছে। ৃ 

ডাহা মিথ্যা! চেশচয়ে উঠলেন 'তান। সহসা তাঁর চেশ্চানি শুনে 
তাঁবুর মধ্যে উপক মারল শাল্ন্ী। 

-কিছ: বললেন স্যর? 
_না, কিছু না! 

চোখে চশমা পরে প্রাতটি শব্দ খুটিয়ে খুঁটিয়ে দ্বিতীয়বার তান পর্রখানি 
পড়লেন। তাঁর হাত তখন কাঁপাঁছল। না, লী'র 'হাঁজাঁবাঁজ হাতের লেখা 
নকল করা যায় না। 'িজের হস্তাক্ষরের মতই তান চেনেন তাঁর হাতের 
লেখা। রীঁডের একখান "সবিনয় প্রশংসামুখর' পত্রের জবাবে লেখা হয়েছে 
এই চিঠি। তাঁর সৈন্যবাহন খান খান হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেনানীরাও 
তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু করেছে! অথচ এদের তিনি ভালবাসতেন, 

বিশ্বাস করতেন! কিন্তু এখন আর কাকে বিশ্বাস করা যায় 2 গ্রনীনকে ? গ্রীন 

তাঁর জন্য মরতেও প্রস্তৃত। কিন্তু সে কথা তো রাড সম্পকেও বলা যেত। 'মফ- 
দিনকে? কিন্তু কেন সে অত ব্যগ্র হয়ে িলাডেলাফয়া চলে গেল? 
মারকারের কটা মুখোশের অন্তরালে ক লুকান আছে কে জানে? নক্সকে 

বিশ্বাস করতে পারেন 2 পুউনামকে 2 
_হায় ভগবান! আভকণ্ঠে ফিসাফস করে বললেন । 

তাঁবুর সঙ্কীর্ণ স্থানটুকুতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তানি পায়চাঁর করতে 
লাগলেন। রাতের খাবার প্রস্তুত করে কালো খানসামা যখন জিজ্ঞাসা 
করল, খেতে যাবেন কি না, িমূট্ভাবে একদৃষ্টে তার কে চেয়ে ঘাড় 
নাড়লেন। কন্তু নক্স যে*'সংবাদটি পাঠিয়েছে, তা না শুনে একটানা পায়- 
চার করে চল্লেন। মাঝে মাঝে আস্থসার কাঁধ দিয়ে দেয়ালে ঘসা 'দাঁচ্ছলেন। 

মান্তর কোন আশাই নেই- নেই কোন সমাধান। শুধু আছে একটিমাত্র পথের 
নিশানা । সে নিশানাও সুনার্ট অপাঁরবর্তনীয়। তাঁর জীবনপথে সে 

আলোকবার্তকা চিরঅচণ্টল। অনেকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে তিনি শ্রান্ত হয়ে 
পড়লেন। 'নজের 'নঃসঙ্গতার কথা মনে হয়ে কেমন একট ভয়ভয় করতে 

লাগল। কিন্ত খানক বাদেই আবার আত্মস্থ হলেন। আবার পায়ের 
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তলায় মাঁট অনুভব করলেন। তিনি জানতেন, শেষ পাঁরণাঁত বাই হোক, 
পথের শেষে না পেেছান অবাঁধ তাঁর পায়ের তলার মাটি কোনকালেই সরে 
যাবে না। 

'স্থর হয়ে বসে তান রীঁডকে িলখলেন ঃ 

'সঙ্গের পন্রখানি হোয়াইট স্লেইনসের এক পন্রবাহক আমার হাতে 
[দয়োছল। এখানি যে ব্যন্তগত পনর তা বুঝতে না পেরে এবং পন্রা- 
লাপের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ না থাকায়, পন্রখানি আম 
খুলোছলাম। তোমার অফিসের করণীয় কাজ সম্পর্কে যে ধারণা 
আম পোষণ কার এবং এ বিষয়ে যা আম দেখোছি তদুনসারে 'পিকস 
ছল এবং এ স্থান থেকে তোমার কাছে লেখা অন্যান্য সমস্ত চিঠিপত্র 
যেমন আম খুলে থাক, এ পন্রখানও সেইভাবেই খুলোছিলাম।, 
পন্নখোলা সম্পর্কে এইটুকুই আমার সাফাই এবং সে সাফাই অকপট 
সত্য। না হলে, এই জাতীয় পন্র পড়বার আগ্রহ বা আভপ্রায় আমার 
আদৌ নেই। বার্লংটন যেতে যে শ্রম ও কম্ট তোমাকে সহ্য করতে 
হয়েছে, তার জন্য শত ধন্যবাদ। এঁকান্তিকভাবে কামনা কার, তোমার 
শ্রম ঈ্সিত ফললাভ করুক । শ্ত্রীমতী রীডকে আমার আন্তারক শ্রদ্ধা 
জানও।' ইতি 

শুভাকাজ্্ষী 
জর্জ ওয়াঁশংটন । 
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জেনারেল লীগ্র ভাগযবিপর্যয় 

চার্লস লী'কে যারা চিনত বা ভাল বাসত, তারা বলত যে রাজা হয়েই 
তাঁর জন্ম স্ট্রেওয়া উচিত ছিল। বস্তুত তাঁর বিটকেল চেহারা এবং সদাবিষঞ্ণ 
ভাবের মধ্যে রাজকীয় এবং দানবীয় উভয় লক্ষণই ছিল। শিয়াল-শিকারর 
মত ভাগ্য নিয়ে ছনিমিনি তান খেলেনান। যতদুর স্মরণ পড়ে, ভাগ্যদেবী 
তাঁর অন্তরেই ছিলেন এবং বরাবরই সে সম্পর্কে বিশেষ সচেতন ছিলেন 
[তানি। তবু ভাগ্যদেবী বরাবর তাঁকে ফাঁক দিয়েছেন। কিন্তু আজ জীবনে 
এই সর্বপ্রথম ভাগ্যদেবী তাঁর কাঁধে ভর করেছেন। 

ভাগাদেবশকে কাঁধের উপর সংপ্রাতিষ্তঠত করতে বদ্ধপরিকর িনি। 
আমোরকার 'বাচ্ছন্ন 'বাঁক্ষপ্ত উপনিবেশসমূহে, তার ন্রিশ লক্ষ লোকের মধ্যে 
কি 'বরাট ভাঁবষ্যৎ সম্ভাবনা ঘ্ুীময়ে রয়েছে তা তান ভালভাবেই জামতেন 
এবং এই সিদ্ধান্তে তান উপনীত হয়েছিলেন যে, সেই জড়শান্তকে সঞ্জশীবত 
করবার, সে বিস্ফোরকে আগুন জবালিয়ে তুলবার যোগ্যতম ব্যাপ্ত একমাত্র তিনি৷ 
বৃঁটিশদের 'বতাঁড়ত করবার যোগ্যতা তাঁর আছে কিনা, তা নিয়ে কোনকালেই 
মাথা ঘামাতেন না। সে পরের কথা । সৈন্যবাহনী তাঁর হাতে রয়েছে; এখন 
সর্বময় কর্তৃত্ব পেলেই হয়। 

ঢের ঢের বিলম্ব করা হয়েছে, কিন্তু এখন আর অপেক্ষা করা সমীচঈন 

হাডসন নদী পার হলেন জার্সিতে বৃটিশ বাহিনী ছিল তাঁর ফৌজ এবং 
পশয়াল-শিকারীর লোকজনের মাঝখানে । বলা বাহ্ল্য, সাজসজ্জা ও 
সংগ্রামশান্তর দিক থেকে তাঁর ফৌজ সব চাইতে শক্তিশালী । আর এও জানা 

কথা যে, বৃটিশরা তাঁর দিকে নজর না দিয়ে শিয়াল-শিকারীর ফৌজ 'নর্মীল 

করার জন্য সর্বশান্তি নিয়োগ করবে । এসব তিনি আগে থেকেই ভেবে রেখে- 

ছেন। কাজেই নিজের চালে মনে মনে এত খুশী হলেন যে, কুকুরের পাল- 
সহ নদী পার হবার সময় তাঁর বিরস মুখেও হাসিরেখা ফুটে উঠল। খুশীর 
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আনন্দে চিৎ হয়ে শুয়ে তিনি কুকুরগুলোকে আদর করতে লাগলেন, আর 
তাদের ঘেউ ঘেউ চীৎকারে নদশবক্ষ সচাঁকত হয়ে উঠল। 

সংসারে আর কিছ ভাল না বাসলেও চার্লস লী প্রাণাধক ভালবাসতেন 
তাঁব কুকুরগছলোকে। মানুষ বেমন সযত্ক সতকতায় নিজের সন্তানকে ধরে 
ধরে নৌকায় তোলে লী'ও ঠিক তেমনিভাবে এক একাঁট করে কুকুর খেয়া- 
নৌকায় চড়ালেন। জার্সর পাড়ে এক একটি করে কুকুর কোলে কবে ডাঙায় 
তুলে দিলেন। জেনারেল স্ীলভানের নেতৃত্বে সৈন্যদল ধাঁর মন্থরে এগ্তে 
শুরু করল। ব্রুকালিনে বন্দী হবার পব বন্দী বিনিময়ের মারফতে সুীলভান 
সম্প্রীতি ফিরে এসেছে । পদমর্যাদায় তার স্থান লীর নীচে। কিন্তু কুকুর- 
গুলোকে না খাইয়ে লী এক পাও নড়তে রাজ হলেন না। মাংস 'নয়ে 

আসবার পর প্রাতাঁট টুকরা তান সযত্কে পরাক্ষা করে দেখলেন। রাশ করে 
কয়েকটা টুকরা ছংড়ে ফেলে দিলেন। যে পযন্তি পছন্দমত মাংস না এল, 
সে অবাধ গলামন্দ চেশ্চামেচি করে সবাইকে আঁস্থর কবে তুললেন। 

সপ্তাহ দুয়েক পূর্বে ভাঁজানয়ান যে পথে গেছেন, জার্সব নদীতশর 
ছেড়ে এরাও এগ্তে লাগল সেই পথে। কিন্তু লী এমন শম্বুক গাঁততে 
এগুতে লাগলেন যে, নয়া-ইংলণ্ডেব ইয়াধকরাও তাঁর মল্থর অগ্রগমনে আপাস্ত 
না জানিয়ে পারল না। কিং কদাঁচং তারা সারাঁদনে দশ মাইল পথ মার্চ 
করেছে। কোন কোন দন পাঁচ ছয় মাইল পথ এাঁগয়েই থামা হত। আবার 
কখনও দিনের পর দিন এক জায়গায় বসে থাকত। কাজের মধ্যে খাওয়া 
আর ঘুমোন। সুীলভানের মনে হত যে প্রধান সেনাপাঁতিব ফৌজের অবস্থা 
হয়ত ভাল নয়। এই শঙ্কার ফলে সে অস্বস্তি বোধ কবতে লাগল। 'কল্তু 
লী'র চিঠি বা নাঁথপন্র তাকে দেখতে দেওযা হত না বলে তার শতঙ্কার সঙ্গত 
কারণ আছে কিনা ঠিক বুঝে উঠতে পাবত না। নিউ জার্ঁস এবং পেন- 
সলভানয়ার লোকজনের ভাগ্যে যে ক ঘটেছে, সাধারণ ইয়াংকি সোনিকদের 
সে সম্পর্কে কোন সুস্পন্ট ধারণাই ছিল না। যতটুকু যা শুনেছে তা থেকে 
এই ধারণাই হয়েছে যে, বসুন্ধরা হয়ত দ্বিধাঁবভন্ত হয়ে তাদের গলে 
ফেলেছে । তাদের নিজেদের কথা বলতে গেলে, বেশ ধীরেসুদ্থে 'নার্ববাদে 
এগিয়ে চলেছে তারা । চটপট এগুবার মত বিশেষ আগ্রহও ছল না। 
কেননা রুকাঁলন ও নিউইয়র্কের বিভীষিকাময় আভজ্ঞতার স্মাতি তখনও 
তারা ভুলতে পারোন। 

বাহ্যত, সংগ্রামের সমস্ত পাঁরকজ্পনা ও উদ্দেশ্য বানচাল হয়ে গেছে। 
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শীত জমাট হবার সঙ্গে সঙ্গেই নয়া-ইংলন্ডের সৈনিকদের, দলতাযাগের 
হড়িক বেড়ে চল্ল। সপ্তাহখানেক মার্চ করে লী এবং তাঁর বাঁহনী মাঁরশ 
টাউনে পেশছুল। কিন্তু হোয়াইট প্লেইনস্ থেকে এখানে আসবার মধ্যেই 
দলত্যাগগের ফলে লী এক সহম্র সৌনক হারিয়েছেন। এখন তিনি বৃটিশ 
বাহনীর পশ্চাদভাগের কাছাকাছি এসে পড়েছেন। শম্বুক অগ্রগতি তাই 
আরও মন্থর করা হল। বারোই ডিসেম্বর মারশটাউন ত্যাগ করে লী আট 
মাইল দূরে িলটাউনে ছাউনি ফেললেন। রব্মাগত সানুনয় পন্র আসছে 
দীর্ঘ ভাঁজীনয়ানের কাছ থেকে । প্রতি নতুন পন্রেই তাঁর শোচনীয় অবস্থা 
শোচনীয়তর হবার আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। বড় জোর আর সাতাঁদন টিকবে, 
মনে মনে হিসাব করলেন লী। তারপর নতুন মহাদেশীয় বাঁহনী পাবে 
নতুন প্রধান সেনাপাত! 

একঘেয়ে ক্যাম্পজীবনে লী হাঁপয়ে উঠোছলেন। এই হাঁদা সৈন্যের 
সহবৎ, একটানা সাতাঁদন মার্চ করবার একঘেয়োম, কোথায় চলোছ, কেন যাচ্ছি 
ইত্যাঁদ সম্পর্কে স্টাফ আঁফসারদের গতানুগতিক জিজ্ঞাসাবাদ তাঁকে তান্ত- 
বিরন্ত করে তুলৌছল। জেলেদের নেতা গ্লোভার লীকে দেখতে পারত না। 

সুযোগমত কথাটা বাঁঝয়ে দিতেও সে বিন্দুমাত্র দ্বধা করত না। লী যাঁদ 
তাকে ধমকাতেন, সেও পালটা জবাব দিত। লী গালাগাল করলে মুখের মত 
জবাব দিতেও গ্লোভার কসূর করত না। তবু আপাতত ?কছু করবার 
আঁভপ্রায় লী'র ছিল না। প্রধান সৈনাপত্য আগে পাওয়া যাক, শৃংখলা কাকে 
বলে তার পর দোখয়ে দেওয়া যাবে। 

কিন্তু এখন সব কিছুর উপর 'বরক্ত হয়ে আছেন 'তান। ভিলটাউনে 
সৈন্যদল ছাউান ফেলবার পর ক্যাপ্টেন গানারসন তাঁকে শধাঁড়খানার খোঁজ 

দল। লশ'র মেজাজের যে অবস্থা ছিল, তাতে 'িনিও সহজেই রাজী হয়ে 
গেলেন। পু 

-কত দূরে হবে 2 লী জিজ্ঞাসা করলেন। 
-মাইল তিনেক। জায়গাটা ভালো। 

মন্দ ক? মনে মনে ভাবলেন লী। মাঝে মাঝে খানিকটা আরাম না 
করলে মেজাজ বিগড়ে যেতে পারে। 

-মৈয়োট সুন্দরী তো? লী 'জজ্ঞাসা করলেন। 

-তেমন না। রঙটা একটু ময়লা । হাতের ভগ্গবতে গানারসন বাঝিয়ে 
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দলে যে মেয়েটি বেশ নাদুপনুদস। লী'র মনে লালসার মাঁদর রস উপছ্ছে 
উতল। 
_মেয়োটর নাম আল্লা । গানারসন বল্লে। 

লী বলেনঃ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ম কোনো লোক আমার সত্যে থাকলে তার 
ভাঁবষ্যং উজ্জবল। কথাটা বোধকার বুঝতে পারো ক্যাপ্টেন। 

-আঁম আমার বিচারবুদ্ধির গরব কার স্যর! 
_ভালোই। নিজের পর সে আস্থা হারও না। 

দু' একাঁদন বাদে কি বড়জোর হপ্তাখানেক পরে যানি একটা জাতির নেতা 
হতে চলেছেন, সেই কৃশকায় কুশ্রী সদাবিষন লোকাঁটর 'দকে চেয়ে ঘাড় নাড়ল 
ক্যাপ্টেন। কিন্তু কোন আকর্ষণ বা বিরন্তিই অনুভব করল না। 
মনে মনে ভাবল, ভাঁবষ্যৎ সম্পর্কে লী'র প্রাতশ্রাতর পরিবর্তে মোটা বকাশশ 
পেলেই বেশী খুশী হতাম। 

আলাদা একটা তাঁবুতে লী'র কুকুর থাকত। লা তাবৃতে ঢুকবার সঙ্গ 

সঙ্গে তাদের হাউ মাউ বন্ধ হয়ে গেল। তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবার জন্য 
কুকুবগুলো লাফিয়ে ঝাঁপয়ে তার গায়ে চড়ে বসল। কুকুরগুলো যাতে মুখ 

চাটতে পারে সে জন্য লী হাটু ভেঙে বসলেন। স্নেহ মমতায় তখন তাঁর মধ্যে 
একটা মেয়েলী ভাব ফুটে উল। 
_বাচ্চু, বাচ্চু বাচ্চু! আদর করে ডাকলেন লী। 
হাতের উপর লাফিয়ে উঠে কুকুরগদুলো তাঁর মুখ হাত চাটতে লাগল। 

_থাম বাচ্চু, থাম! শুয়ে পড়। আদুরে সুরে আবার বল্লেন তিনি। 
কুকুরগুলো হুড়োহাড় বন্ধ করে অমানই শ্দয়ে পড়ল। তখন পকেট 

থেকে মিঠাই বার করে এক এক করে কুকুরগুলোকে ভাগ করে দিলেন। প্রভুর 
এই অনুগ্রহের প্রাতিদানে প্রত্যেকাঁট কুকুর একবাব করে তাঁর মুখ চেটে দিল। 

-আবার কাল দেখা হবে বাচ্চু! তান বল্লেন। 

কুকুবগুলো বুঝতে পারল, তান চলে যাচ্ছেন। চুপ করে শয়ে বড় বড় 

ঢলটলে চোখ পাঁকয়ে তারা লী'র 1দকে চেয়ে রইল। 

কাল, কেমন £ 

শ্ড়খানা মাইল তিনেক দূরে। বাস্কিং ব্রজে। ছয়জন দেহরক্ষী নিয়ে 

লশ ঘোড়ায় চড়ে শ:ঃড়খানাব দিকে বওনা হলেন। প্রহরী নিয়ে যাবার ইচ্ছে 
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ছিল না। দেহরক্ষাঁ ছাড়া কোন জেনারেল কোথাও গেলে বেমানান দেখায় বলে 
এদের সঙ্গে নিলেন। 

শংড়িখানায় পেশছে কেতাদুরস্তভাবে আভবাদন করে আত্মপরিচয় দিলেন 
লী £ মহাদেশীয় বাহিনীর মেজর-জেনারেল চাললস লী । সেখানে তখন সামানা 
জনকয়েক জার্সর গেয়ো লোক ছিল। আগন্তুকের পরিচয় শুনে তারা তো 
অবাক। 

দেহরক্ষীরাও তাঁর পেছ; গেছ একগাল হেসে, আনাড়ীর মত বন্দুক 
উপচয়ে ভারা চালে সরাইখানায় প্রবেশ করল। ভাবসাবে তারাও দেখাতে 
চায় যে তারাও কেউকেটা লোক। গেয়ো লোককটি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়য়ে 
আনাড়র মত প্রত্যাভিবাদন জানাল এবং এক পা দু পা করে পাশের কামরায় 
ঢুকে পড়ল। বেটেখাটো সরাইর মালিক হন্তদন্ত হয়ে রান্নাঘর থেকে ছুটে 
এল। আভবাদন জানিয়ে সে হাত কচলাতে লাগল এবং জিভ 'দয়ে ঠোঁট চাটতে 
লাগল। 

-আমি দেশভন্ত সার। আজ আপাঁন সাচ্চা এক দেশভন্তের গৃহেই পদা- 
পণ করেছেন। 

বারের পেছনে মেয়েটকে দেখে লীর মুখে হাঁস ফুটল। গানারসনের 
মূখে ওর কথা শুনেই না এতদূর আসা। 

-এই দীনের কুঁটিরে আপনাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি, ইওর 
একসেলেন্সী। 

_ঠিক আছে। আম ডিনার এবং বিছানা চাই। পালকের বিছানা, 
বুঝলে? 
-আলবত, ইওর একসেলেল্সী। 
-আমার লোকজন থাকবার জায়গা হবে? 
_আমার গাঁড় রাখার ঘরে থাকবে । বেশ আঁটসাট শুকনো গরম ঘর। 

আজ আমি ধন্য, ইওর এফসেলেন্সলী। আজ বাইশ বছর এই ভদ্র সরাইখানা 
চালাচ্ছি, কিন্তু এমন সৌভাগ্য কোনাঁদনই হয়নি। আজ আমি সত্যই সম্মানিত। 

_তা বটে! মাথা নেড়ে মহানুভবতার ভাব দেখিয়ে বল্লেন লী। 

-আমাদের খাবার সাদামাঠা। কিন্তু রান্না চমৎকার । দেখবেন, আমা- 

দের খাবার আপনার খারাপ লাগবে না। 
কোট খুলে ছংড়ে ফেলে দিয়ে লী আগুনের চুল্লীর কাছে একখানা চেয়ারে 

এলিয়ে পড়লেন। 
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এক বোতল মদ নিয়ে এঙ্গো। 
-শিক আনবো? ক্লারেট, বারগাশ্ড, মাদেরা, না পো 
লী ক্লারেটই পছন্দ করলেন। বেশ আরামেই আছেন। আদর আপ্যায়নে 

কোন ভ্রুটি হচ্ছে না। মানীলোকের সম্মানই পাচ্ছেন। মেয়েটি মদ নিয়ে 
এল। যখন সে চেয়ার এবং চুল্লশর মাঝখানে দাঁড়াল, ঘরের আর কোন জায়গা 
থেকে তাকে দেখা যাচ্ছিল না। আলতোভাবে লী তার উবুতে হাত বুলিয়ে 
শদলেন। বড় বড় কালো চোখ পাকিয়ে মেয়োট এমনভাবে খলাঁখল করে 
গছনাল হাঁস হেসে উঠল ষে আর একটু হলেই হাতের ট্রে পড়ে যেত। 

_যাঃ, কি কচ্ছেন ইওর একসেলেন্সী। 
-মদ ঢালো সুন্দরী, মদ ঢালো। লী বল্লেন। 

নীচু হয়ে মেয়েটি যখন মদ ঢালাছিল সেই সুযোগে লী আবারও তার গায়ে 
হাত চালালেন। মসৃন সুডৌল উষ্ণ দেহের স্পর্শে উদগ্র কামনায় তাঁর সারা 
গা শিরাশারয়ে উঠল। 

দুই বোতল মদ শেষ করে লী নৈশভোজনে বসলেন। তখন তিনি, 
মালিক আর মেয়োট ছাড়া সরাইখানায় কোন লোক ছিল না। মেয়োট মালিকের 

কন্যা কি ঝি, লী জানতেন না। সে যাই হোক, মাঁলক মেয়োটকে লী'র দিকেই 
এগিয়ে দিচ্ছল। মেয়েটিই নৈশখাবার পাঁরবেশন করল এবং লী'র খাবার 
সময় টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে রইল। মানশ আঁতাঁথর ভোজনের জন্য "গোটা 
একটা রোস্ট করা মোরগ, মাংসের পাই, প্নাডং এবং তার সঙ্গে এক বোতল 
বাবগাঁণ্ডি আব মাটিব একটা জগ-ভরাতি ঘবে-তৈরী িচ্ রাশ্ডির আয়োজন 

করা হয়োছল। 
আজকের মত এমন আয়াস, এমন দিলদবিয়া ভাব, দুনিষা সম্পকে এমন 

নিরাসীন্ত লশ বহ্ মাসের মধ্যে অনুভব করেননি । মেয়েদের সঙ্গে ভা করতে 
গিয়ে কোনকালেই তিনি জুৎ করে উঠতে পাবেনান। তব্য যতট"৮প্রেমের 
আঁভনয় করেছেন, তা থেকে বেশ স্পম্ট বুঝতে পারলেন যে অভিনয় নাস্ক্রলেন 
মেয়োটকে আক্ত তি পাবেন। যখন তাকে পাশে বসতে বন্রলেন, 

নাল হাঁস হেসে মেয়েটি আপাতত জানাল। কিন্ত নাদুসনদস' জআমহার 
বিড়ালছানার মত সোহাগভরা কন্ঠে অস্ফুট ধ্যান করে সঙ্গে সঙ্গে লটুর দিকে 
ঝুকে পেছন থেকে তাঁর কাঁধের উপর পাঁরস্ফণত স্তনযুগ ঘষতে লাগে (গা 

বেশ পেট ভরে খাওয়া হল। খাবার টোবল ছেড়ে যখন 'তান আশ্বকুক্ডের 
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কাছে চেয়ারে গা এীলয়ে দিলেন, ওয়েস্ট কোটটা পেটে বেশ আঁট-আঁট লাগল। 
মেয়োটি তাঁর জন্য রাম 'দয়ে ফ্িপ তৈরী করাছিল। লাল টকটকে তাতান 
লোৌহশলাকাটা যখন সে কলসীর মধ্যে সেশধয়ে দিল, ভূঁরভোজনে পাঁরতু্ট 
লী আরামে হাই তুললেন। যখন তান রাঁসয়ে মগে চুমুক দিচ্ছিলেন, মেয়েটি 
সযঙ্কে তাঁর বুট খুলে পা দখানি একটা পা রাখবার টুলের উপর রেখে দিল। 

এতক্ষণে ল'র চোখে মেয়োটর হাবভাবের নিলজ্জি অশ্লীলতা যেন উবে গেল। 
মনে হল, সে সুরুচিসম্পন্না, তন্বী, রূপসঈ-এককথায়, লী'র স্বপ্ন-সম্ভবা। 

চুল ধরে আদর করবার সময় সোহাগভরে খিলাঁখল করে হাসাঁছিল মেয়োট। সে 
হাঁসি সঙ্গীতের ঝঙ্কার বলে মনে হল। 

-আঃ প্রেয়সী, সাত্যই তুমি খুব আদর যত্র করছো আমার । 

-_তা এমন আর দি? রোজ তো আর জেনারেল পাওয়া যায় না! 
মুচকি হেসে বলে মেয়েটি। 

-আবার সেবাযত্র করবার জন্য জেনারেলদেরও রোজ রাজকন্যে জোটে না, 
বুঝলে সুন্দরী! 

-থামলেন কেন? খলাঁখল করে হেসে উঠল মেয়োটি। 

-জেনারেলদের জীবন আরামের ফুলশব্যাও নয়, কিম্বা গৌরবের রাজ- 
পথও নয়। 

মেয়োট খিলখিল করে হেসেই চল্ল। 

-তাকে বিরাট সৈনা বাহনীর বোঝা এবং একটা জাতির ভাগ্যের গুরু 
দাঁয়ত্ব বহন করতে হয়। 

_-একবার একজন বাঁটশ কর্নেল দেখেছিলাম আম । মেয়েটি বল্লে। 

-আমাদের দুশমন। যথোচিত সম্মানে যেমন তাদের আপ্যায়ন করতে 
হবে, তেমান কঠোর ভাবে ধৰংস করতে হবে তাদের। 

সাদা 'ব্রিচেজ এবং লা কোট পরা ছিলো তার। লোকটা দেখতে বেশ। 
ভুরু কুণ্চকে খানিকটা ভেবে আবার বল্লে মেয়ৌট £ তার মাথায় পরচুলা ছিলো। 

-আর আমার সেনাবাহনী 'ছিন্নবাস পরে লড়াই করে। দীঘশ্বাস ছেড়ে 

বল্লেন লী। 

_দ্রারুণ বদমায়েস লোকগুলো । গোলাঘরে শোবার জায়গা দেখিয়ে 
দেবার সময় ছজন সোৌনিক থাবা মেরে কিভাবে তাকে জাপটে ধরোছিল, সেই কথা 
মনে পড়ে খোলাখুলি বল্লে মেয়েটি 
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[তন মগ ক্লিপ শেষ করে লশী বিমর্ষ হয়ে পড়লেন জখবনের সমস্ত 
দুঃখ, সমস্ত দৈন্য, সংযমের বাঁধন 'ছড়ে তাঁকে উদব্যস্ত করে তুল্প। আপন মনে 
বলে যেতে লাগলেন£ গৌরবের পথ একলা চলার পথ। হতভাগ্য আমি। 

নিঃসঙ্গ আঁম। আম কুর্থসত! পোষা কুকুরগুলো ছাড়া কোন বন্ধু নেই 
আমার। কিন্তু আমি হলপ করে বলতে পারি, মানুষের চেয়ে তারা অনেক 
ভালো। তারা আমার সন্তানের মত। আমাকে ভালোবাসে, বিশ্বাস 
করে। আমার ডীর্দর বোতামগুলো চকচক করছে বলে তুম খ্যাঁতর কথা 
ভাবছো স্ন্দরী! কিন্তু বড় হতভাগ্য, জীবনে বড় নিঃসঙ্গ আম। আমার 

কোন সংসার নেই, মাথা গঃজবার কোন ঠাঁই নেই, বিদায় সম্ভাষণ জানাবার 
জন্য কোন 'প্রয়ভাষিণী স্ত্রী নেই-বাবা বলে ডাকবে এমন কোন সন্তানও নেই। 

না, না, না, সৈন্যাশাঁবরের কেতীলই আমার সব গিকছ:ু। যতাঁদন মাঁটতে শির 
লুটিয়ে না পড়ে, জানোয়ারের মত ততাঁদন আরও কতগুলো জানোয়ারের সঙ্গে 
এ তাঁবুর মধ্যেই আমাকে পড়ে থাকতে হবে .. | 

নেশার ঘোরে তাঁর ভাঙ্গা গাল বেয়ে অশ্রু গাঁড়য়ে পড়তে লাগল, চাপা 
কান্নায় অধর ঝুলে পড়ল। বার বার 'তাঁন মাথাটা এপাশ-ওপাশ করতে 

লাগলেন । 
-শোবেন চলুন। মেয়েটি হেসে বল্লে। 

-আজাদশ ফৌজের নতুন প্রধান সেনাপাতর শয্যাসাঁঙ্গন হবে এক বার- 
বাঁনতা! বড়বিড় কবে বল্লে মেয়োট। 

হাত ধরে তাঁকে উপরতলায় 'িনয়ে যাবার সময়েও হাসাঁছল মেয়েটি। 

ভোর চারটের সময় দরজায় দুমদাম শব্দ শুনে তাঁর ঘূম ভাঙল। ঘরটি 
অন্ধকার। যন্ত্রণায় মাথাটা দপদপ করছে । মুখ থেকে আসছে বিশ্রী একটা 
চামসে গন্ধ । 

-_কে? জাঁড়তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি। 

দবজায় তখনও দুমদাম শব্দ চলছে। 
-_ কেন 

_মেজর উইলাঁকনসন। 
_মেজর উইলাঁকনসন আবার কে? 
-_ জেনারেল গেটসের কাছ থেকে এসেছি স্যর! 

-_কেঃ 
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জেনারেল গেটস। 
-জাহাম্মে যাও। চুলোয় যাক সব। কাল সকালে দেখা যাবে। 
-ব্যাপারটা জরুরী স্যর! 
একটু নড়াচড়া করতেই লী টের পেলেন যে পাশে এক কোমলাঙ্গী 

শুয়ে আছে। অগুণাঁত পানপান্রের নেশায় রাত্রর কাহিনী কুহেলিকাচ্ছন্ন 
হয়ে আছে--কিছুই মনে করতে পারছেন না। লেপের তলা থেকে টেনে 
বার করে তিনি অন্ধকারের মধ্যেই মেয়োটির মুখ দেখবার চেম্টা করলেন। 
ভয় পেয়ে মেয়োট বিমূঢ় বিড়ালছানার মত 'মাহসূরে কশকয়ে কে'দে উঠল। 

--কে তুই খান্ঁক মাগী! ধমকে জিজ্ঞাসা করলেন। 
-আমি আন্না 

-কে? 
ভয়চাঁকত জাঁড়তকণ্ঠে বাঁধবাঁধভাবে সে রানির সমক্লিত ঘটনা বল্ে। কিন্তু 

তিনি খেশকয়ে উঠলেন ঃ জাহান্নামে যা খানাঁক কোথাকার! বেরো এখান থেকে! 

ডুকরে কদিতে ক্দিতে সে দরজার দিকে পা বাড়াতেই, অন্ধকারের মধ্যে 
তাকে টেনে ধরে চাপাগলায় লী বল্লেনঃ ওদিকে না, বিছানার তলায়! 

--কোথায় ? 

_ম'লো যা, বিছানার তলায় যা! 

ডুকরে কে*দে মেয়োট হামাগ্দাড় দিয়ে বিছানার তলায় ঢুকল। তখন 
লী দরজা খুললেন। উইলাঁকনসন নামে লোক এবং সরাইর মালিক 
দরজার সামনেই দাঁড়ান ছিল। নাইটশার্ট পরা মালকঁট কাম্পত হস্তে 

একখানা মোমবাতি ধরে ছিল। উনিশ বছরের নাবালক উইলাকনসন। ইতি- 
পর্বে সরাইর মালিককে খুঁচিয়ে সমস্ত খবরাখবরই সে জেনে 'নয়েছে ; 
তবু তার চোখে কৃত্রিম হাঁস 'ছল। 

-কি সংবাদ ? 
_গিঠিখানা দেখুন স্যর! পত্রখানি লী'র 'দকে বাঁড়য়ে দিয়ে উইল- 

কনসন বল্লে। 
ব্যাপার কি বলো না, কে পাঠিয়েছে তোমাকে 2 
জেনারেল গেটস। চার রোজমেন্ট সৈন্য নিয়ে তিনি ওয়ালপেক 

এসেছেন। 
- তোমার কি মাথা খারাপ নাক? এখান থেকে একশো মাইলের মধ্যেও 
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তাকে পাবে না। চিঠিখানা হাতে নিয়ে তিন মোমবাতির মগচে ধরলেন। 
_ এতো ওয়াশিংটনকে লেখা । 

_মাফ করবেন স্যর! বিষগ্নতার ভাণ করে বললে উইলাঁকনসন।-_ 
জেনারেল ওয়াশিংটন কোথায় আছেন জান না। জেনারেল গেটসও জানেন 
না। এই আভশস্ত দেশের কেউই হয়তো সে খবর জানে না। ওয়াশিংটন 
বিপদে পড়েছেন শুনতে পেয়ে শয়েলার চার রেজিমেন্ট সৈনাসহ গেটসকে 
পাঠিয়েছেন। কিন্তু জেনারেল তাঁর কোন খোঁজই পেলেন না। আঁমও 
পেলাম না। সারারাত ঘোড়ায় চড়ে ঘরে বেড়িয়োছ স্যর। এমন জমে গোঁছ 
যে এখন আর নড়বার সাধ্য নেই। 

* -ঠিক আছে। পন্রখান খুলে লী বল্লেন-ঠিক আছে, এখন যাও। 
"কোথাও একটা কম্বল মুঁড় দিয়ে শুয়ে পড়োগে। 

টলতে টলতে বিছানায় এসে মুড় দিয়ে শুয়ে পড়বার পরে কয়েকটা করুণ 
কণ্কান না শোনা পর্যন্ত মেয়োটর কথা লশর মনে পড়েনি। 

_বেরিয়ে এসো। লী বলেন। ফিরে আসবার সময় মালিকের হাত 
থেকে মোমবাতিখানা নিয়ে এসেছিলেন। সেই আলোয় এবার মেয়োটর 
ফুলোফলো মুখ, লাল চোখ এবং কোমর অবাধ পাকানো চুল দেখতে পেলেন। 

_কে তুই? 
-আঁম আন্না! ডুকরে কেদে বললে মেয়েটি। 
চোখ রগড়ে তিনি একটা ঢোক 'গিললেন। এতক্ষণে রান্রবেলার কান্ড- 

কারখানার খাঁনকটা খাঁনকটা মনে পড়ভে লাগল। কাতর কণ্ঠে বল্লেনঃ 

আমায় খানিকটা রাম্ এনে দিতে পারো? 
সাগ্রহে ঘাড় নাড়ল মেয়েটি। 

_বেশ, তাহলে 'নয়ে এসো! 
এক মগ মদ নিয়ে মেয়োট ফিরে এল। ঢকঢক করে তান সবটা গিলে 

ফেললেন। গলার কাছে গিয়ে এমন জলে উঠল যে দম বন্ধ হবার উপক্ষম 
হল। কিন্তু পেটে পড়ায় কতকটা সুস্থ বোধ করলেন। 

শুধু আতি মিহি একটা সোমজ পরে মেয়েট বসেছিল বিছানার উপর। 

লী'র পায়ের কাছে। অবাক বিস্ময়ে দেখাছল লোকটার ভাবসাব। 

_জেনারেল লী! মেয়োট ডাকল। 

-বলো। 

২১৭ 



তলপেটে হাত বুলাতে বুলাতে মুখ ভেঙচে খলাঁখল করে হেসে উঠল 
মেয়োটি। 

"বেরিয়ে যা! জাঁড়তকশ্ঠে ধমকে উঠলেন লী। 

খিলাঁখল করে হাসতে হাসতে দরজার 'দকে গুল মেয়েট। যাবার 
আগে ঘাড় 'ফারয়ে আড়চোখে তাকাল 'বছানার দিকে । মোড় ফিরে বালিশে 
মুখ চেপে পড়ে রইলেন লী। 

মোমবাতিখানা পুড়ে শেষ হয়ে গেল। লী যখন বিছানার পর উঠে 
বসলেন, উষার পাশ্ডুর ছটা নোংরা ছোট জানালা 'দিয়ে চুইয়ে ঢুকছে ঘরের, 
মধ্যে। একদৃষ্টে সামনে চেয়োছিলেন লী । এমন মাথা ধরেছে, অম্বলে পেট, 

এত গ্ুলোচ্ছে যে কিছুই ভাল লাগছে না। নিজের উপরই বিরন্ত লাগছে। 
রাগ হচ্ছে। থেকে থেকে ওয়াক 'দাচ্ছলেন। লম্বা গোলমত বালিশের 
উপর তাঁর প্রসারত হাত দ'খানা হলদেটে দেখাচ্ছিল। বেলা আটটা বাজবার 
পূর্বে বিছানা ছেড়ে উঠবার কোন আগ্রহই বোধ করলেন না। তেমন শীন্তও 

ছিল না। তারপর পা দিয়ে খুজে চাটতে পা ভরে টলতে টলতে ঝূলান 
কোটটা আনতে গেলেন। নাইটশার্টের উপরেই কোনমতে কোটটা চাঁড়য়ে 
শানালেন এবং হাতমৃখ না ধুয়ে নীচের তলায় চলে এলেন। 

আগুনের চুল্লীর কাছে দাঁড়য়ে উইলকিনসন অপেক্ষা করছিল তাঁর জন্য ; 
সঙ্গে সঙ্গে গা হাত পা সে'কে 'নচ্ছল। লীকে আসতে দেখে 'স্মতমুখে 
অপলক দ্বান্টতে চেয়ে রইল উইলাকনসন। কিন্তু নিজের চোখকে 'বশ্বাস 
করতে পারল না। 

_হাঁ করে চেয়ে দেখছো কিঃ ধাীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন লী। 
_িছ না স্যর! ঠোঁট চুষে জবাব দিল উইলাঁকনসন। 
_আমাকে দেখছো £ , 
-বেয়াদীপ মাফ করবেন স্যর! উইলাঁকনসনের বিনীত ক্ষমাপ্রার্থনা 

স্পন্ট অপমানকর। 
-মাফ চাইবার ক আছে? লী বল্লেন। সেনানীট মহাদেশীয় বাহনীর 

নতুন প্রধান সেনাপাঁতকে দেখছে ভেবে লট খানিকটা সান্তনা পেলেন ধপ 
করে চেয়ারে বসে আস্তে আস্তে বল্পেনঃ আমার জন্য খানিকটা মদ নিয়ে 
'সো তো মেজর! 

রাম আনবো 2 
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-আনো। 'বিষপ্নভাবে মাথা নেড়ে বল্লেন। আগুনের আরও কাছে 
চেয়ারখানা টেনে এক চুমুকে তিনি পানপান্র শেষ করে ফেললেন। তার পর 
আগুনে হাত পা' সে'কে নিলেন। প্রাতরাশ সম্পকে জিজ্ঞাসাবাদ করবার 
জন্য সরাইখানার মাঁলক ইতিমধ্যে পাশে এসে দাঁড়াল। কিন্তু লগ প্রথমে 
খেশকয়ে উঠলেন। তারপর গোটা কয়েক ঢোক গিলে মাথা নেড়ে সম্মাত 
'দিলেন। 

-কালকের চিঠিখানা সম্পর্কে কি বলেন স্যর? উইলাঁকনসন গজজ্ঞাসা 
করল। 

_দুত্তোর চিঠি! ওয়াঁশংটন কোথায় আছে আন্দাজ করতে পারো? 
_ঠিক জান না স্যর। তবে আমার মনে হয়, খুব সম্ভব দেলাওয়ারে 

আছেন। 
_জাঁন না আমিও। গিনি কি বেচে আছেন, না মারা গেছেন, কিম্বা 

তাঁর কোন ফোজ আছে ক না, কিছুই বলতে পার না। আবাশ্য তাতে 

শকছু এসে যায় বলেও মনে কার না। মলো যা, অমন হাঁ করে চেয়ে দেখছো 
কি? আম বল্লাম, তাতে কিছু এসে যায় না। 

_বৃঝোঁছ স্যর! আঁমও আপনার সঙ্গে একমত। লাীকে খুশশ কর- 
বার জন্য স্মতমূখে জবাব দিলে মেজর। 

-ইচ্ছে হয় প্রাতরাশ খেয়ে নাও না। 
_-আমাব তেমন 'খদে পায়নি স্যর। 

-বেশ, তাহলে খসে পড়ো! অমন হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে থেকো না। 
লী'র এড্্জ.টাণ্ট কর্ণেল স্কামেল যখন এল, সে পর্যন্তও তিনি আগুনের 

কাছে 'তারাক্ষ মেজাজে বসৌঁছলেন। বেলা তখন নটা বেজে গেছে। কিন্তু 
সরাইখানা প্রধান রাস্তা থেকে খানিকটা দূরে ছিল বলে তখনও কোন 
খদ্দের আসোন। আঁতাঁথর মধ্যে একমাত্র লী'ই সরাইখানায় রাত কাঁটিয়েছেন। 
মেয়োট রান্নাঘরে লুকিয়ে ছিল। মালিকের শত শাসানি ধমকানি সত্তেও 

নাইট-শার্টের উপর কোটপরা নশ্নপদ লী'র সামনে তাকে নিয়ে আসা গেল না। 
লী'র চেহারা দেখে স্কামেলও উইলাঁকনসনের মতই 'বাস্মত হয়েছিল। 

শীকন্তু চট করেই সে নিজেকে সামলে নিতে পারল এবং সেলাম করতে ভূলল না। 
আড়চোখে এড্জ.টান্টের দিকে চেয়ে আগুনের দিকে মুখ ফারয়ে লী 

জজ্ঞাসা করলেনঃ ব্যাপার কি3 
জেনারেল সৃলভান এগুবার আদেশ চাইছেন স্যর! 
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-এএগুবার আদেশ? 
আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যর! 
আশ্নের 'দিকে চেয়ে ভুরু কুণ্চকে লী বলেনঃ কি জন্য সে আদেশ তার 

চাই ? 
আমার বিশ্বাস, তিনি মনে করেছেন যে আপাঁন তো আর ভিলটাউনে 

স্থায়ীভাবে ছাউান ফেলতে চান নাঃ 
-নিশ্চয় না। সে চুলোয় যাক, কোথায় সে যেতে চাইছে জানো ? 
না স্যর! সে আপনারই জানার কথা । 

_তোমার ওদ্ধত্য বরদাস্ত করতে আম প্রস্তুত নই স্কামেল! এড্জ:- 
টাপ্টের দকে তীব্র দৃম্টি হেনে খেশকয়ে উঠলেন লী। স্বাভাঁবকভাবে তাঁর 

দিকে চেয়ে নরম সুরে স্কামেল বল্লেঃ মাফ করবেন স্যর! ওদ্ধত্য দেখাবার 
কোন আঁভিপ্রায়ই আমার ছিলো না। 

-আমি দুঃখিত স্কামেল। অস্পম্টভাবে লী বল্লেন।--আমার মাথাটা 
ফেটে যাচ্ছে। 

_আম কিছু করতে পার? 
-ন্বা থাক! মানাচন্র আছে তোমার কাছে? 

মাথা নেড়ে সায় দিলে স্কামেল। বাইরে গিয়ে স্যাড্লব্যাগ থেকে মান- 
চিত্রটা নিয়ে এল। ঘরে ফিরে মানচিত্রটা সে টোৌবলের উপর 'বাছয়ে ধরল। 
চেয়ার ছেড়ে লী পা টেনে এাগয়ে এলেন সেটা দেখবার জন্য। লেখা, রেখা, 
নদী ও শহর ঝাপসা হয়ে তাঁর চোখে একাকার হয়ে গেছে। প্রসারত দুই 
হাতে টেবিলের উপর ভর কবে তিনি দৃন্টি নিবদ্ধ করবার চেম্টা করলেন। 

উইলাঁকনসন চেয়ার এগিয়ে দিল এবং তাঁকে বসতে সাহায্য করল। কব্লমে 
মানাচন্রের স্থানগ্ীল তাঁর চোখে স্পম্ট হয়ে উঠল এবং আঙুল দিয়ে ভিল- 
টাউন থেকে প্লাকামিন পর্যন্ত তিনি একটা আঁকাবাঁকা রেখা টানলেন। তাঁর 
কাঁধের উপর দিয়ে উপক মেরে উইলফিনসন এবং স্কামেল উভয়েই দেখাঁছল। 
যখন তাঁর আঙ্চল প্লাকামিনে থামল, উভয়েই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। 

-প্লাকামন। লী বলেন। 

বজ্র মত মুচাক হাসল উইলাকনসন। 
_-ও তো সাত মাইলের বেশী হবে না স্যর! স্কামেল বল্লে। 
_ক বল্লে? 
বলছিলাম, এতে খুব সামান্য জায়গা এগোনো হবে না স্যর? 
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বেশী দূর আমরা কেন এগোতে যাবো স্কামেল? 
_কারণ অবশ্য নেই স্যর। তবে জেনারেল স্মীলভানের ধারণা, জেনারেল 

ওয়াশিংটনের সঙ্গে মালত হবার জন্য আমাদের এগোনো উচিত। 
_সুলিভানকে বলো, আমার খুশী মতোই আমার বাহন এগোবে। 

বুঝলে স্কামেল? কথাটা তাকে বলে দিও। 
_যে আজ্ঞে স্যর! সামরিক কায়দায় পেছন ফিরে ঘর থেকে বোঁরয়ে 

গেল স্কামেল। 
লী চেয়ে রইলেন স্কামেলের দিকে । তারপর উইলিনসনের দকে ফিরে 

বরান্তর সুরে জিজ্ঞাসা করলেন£ঃ তুমি আমার ফৌজ দেখেছো? দেখেছো 
তাদের জুতো কেমন 2 দেখেছো তাদের ডীর্দর বাহার ? 

মাথা নেড়ে সায় দিল উইলাঁকনসন। লাীর আত্মসন্তুষ্টির ভাব উপছে 
উঠল। টলটল করে উঠল তাঁর রন্তচক্ষু। নচের ঠ্রোঁটখানা কাঁপতে লাগল। 

ক্ষুব্ধকণ্ঠে সমর্থনের প্রত্যাশায় তিনি বলে উঠলেনঃ ওয়াশংটনের সঙ্গে 
'মালত হবো! দেখেছো তার লোকজনের জুতোর ছার? আর কোথায় 
সে আছে, কি করে জানবো? কেউ জানে, কোথায় সে আছে? 

সরাইখানার মাঁলক টেবিলে প্রাতরাশের আয়োজন করাছল। অবাক 
বিস্ময়ে ঘাড় ঝাঁকান দিয়ে উইলাকনসন টৌবলের পাশে বসে পড়ল। লশ 
এতক্ষণ ক্ষিদে টের পানান। কিন্তু খাবার আসামান্র গোগ্রাসে ডিম, প্যান- 
কেক, শয়োরের মাংস গিলতে লাগলেন। একসঙ্গে অনেকগুলো রুটি পুরে 
[দিলেন মুখে । তাঁর খাবার ভঙ্গ দেখে মনে হয়, লোকটা বুঁঝ হপ্তাখানেক 
উপোস করে আছে। এতক্ষণে রান্নাঘর থেকে বোরয়েছে মেয়োট। বারের 
কাছে দাঁড়য়ে হাতের উপর ঠোঁট চেপে ছনাল হাঁস হাসাছল। চোখ ছিল 
উইলাকনসনের দিকে । মূুচাঁক হেসে মেয়োটির দিকে চেয়ে অশ্লীল ইঞ্গিত 
করে চোখ মারল মেজর । 

_হারামজাদ খানাঁক! বিড় বিড় করে বলেন লী । পেটে খাবার পড়ে 
[তান খাঁনকটা সুস্থ বোধ করলেন। 

_মেয়েটি কে? 

_চাও তো তোমার! মেজাজী চালে বলেন লী । টোবলের উপর 

কয়েকটা থাপড় মেরে সরাইখানার মালিককে কাগজ, কাঁল-কলম আনতে 
বল্লেন। তোমাদের জেনারেল গেটসকে ভালোমত শিক্ষা দিয়ে দিচ্ছি। উইল- 
দকনসনের দকে ফিরে বল্লেন। 
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-ভগবানের নামে হলপ করে বলতে পারি, শীগাঁগরই হালচাল বদলে 
যাবে। যে ব্যবস্থা দেখছো তা আর টিকছে না। আমি ইচ্ছে করলে কোন 
লোককে বড় করে দিতে পাঁর, আবার তাকে খতম করেও দিতে পারি। বুঝলে 
উইলাকনসন ? 

-আজ্ঞে! সরলভাবে হাসল বালকাট। তারপর একটু থেমে বল্লেঃ 

আঁম যেন বাদ পড়ে না যাই স্যর! আমার পক্ষে চালু বিধিব্যবস্থা যে ক" 
জঘন্য তা বলবার নয়! 

-আম তুলতেও পারি, নামাতেও পাঁরি। জোর দিয়ে আবার বল্লেন 
লী। চেয়ার ছেড়ে উঠে উইলীকনসন জানালার কাছে গেল। পালকের কলম 
তুলে নিয়ে লী খসখস করে লিখে যেতে লাগলেন ঃ ৃ 

“আমরা যে 'িৎ তৈরী করবার চেম্টা করছিলাম, ওয়াশংটন কেল্লা 
রক্ষা করবার আনাড়ী চালে তা একেবারেই ভেস্তে গেছে। এত বড় 

আঘাত আমরা হীতিপূর্বে পাইনি। আপনাকে গোপনে জানাচ্ছি, 

আমাদের কোন বড় আদমীী একেবাবেই অনুপযুস্ত। তিনি আমাকে 

উভয়-সঙ্কটে ফেলেছেন। যাঁদ আম এই প্রদেশে থাক, তাহলে 
আমার এবং আমার ফৌজের সমূহ 'াবপদ। আর যাঁদ চলে যাই, 
তাহলে চিরকালের মত প্রদেশাট আমাদের হাতছাড়া হয়ে বাবে ।.." 

জানালা দিয়ে একদৃম্টে চেয়েছিল উইলফিনসন। শ'খানেক গজ দরে 
একটা দৃশ্য চোখে পড়ে সে চমকে উঠল । রাস্তার মোড় ঘুরে একদল বৃটিশ 
অশ্বারোহী জোর কদমে সরাইখানার দিকে এগয়ে আসছে দেখে সে তাজ্জব 

হল না। ব্যাপারটা অপ্রত্যাঁশত বলেও মনে হল না। বেশ বুঝতে পারল, 
এতক্ষণ যে কুর্খাসত নাটকার আভনয় সে প্রত্ক্ষ করছিল এখনি তার 
যবাঁনকাপাত হবে। 

লী তখন সবে চিঠি লেখা শেষ করেছেন। সাঁহ করতে করতে তিন 

বাইরে অশ্বখুরের শব্দ শুনতে পেলেন। ঘাড় না 'ফাঁরয়েই জিজ্ঞাসা কর- 
লেনঃ ও কিসের শব্দ উইলাকনসন ? 

_বৃটিশ অশ্বারোহী সৌনকের। আঁবচালত কণ্ঠে জবাব এল। 
লশখ তখন ভাঁজ করাছলেন চিাঠিখানা। চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে পেছন 

কবে বল্লেনঃ ক বল্লে? 
_বাঁটিশ অমবারোহশ সোনিক। আবচাঁলতভাবে আবার বল্লে উইলাঁকনসন। 
-কোথায়ঃ মোক? কি করে এলো? হতভম্ব হয়ে লী জড়ের মত 
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দাঁড়য়ে রইলেন। এক পায়ে চাঁট ছিল না। হাত দখানা অসাড়ভাবে বলে 

পড়ল গভীর হতাশায়। পাখীর মত ছোট্ু মাথা হেস্ট করে দাঁগড়য়ে রইলেন 
অবসন্নের মত। 

- আমার প্রহরীরা কোথায়; কাদ-কাঁদভাবে জিজ্ঞাসা করলেন। 
উইলাঁকনসন ততক্ষণে সিশড় কেয়ে উপরে উঠছে। 

_-দৌোহাই ভগবানের! কোথায় যাচ্ছো উইলাকনসন? আর্তকন্ছে 
বলেন লশ। 

_নিজের চামড়াটা বাঁচাতে হবে তো! ওটার পর এখনও মমতা আছে। 
উৎফল্লভাবে বল্লে বালক। 

সরাইখানার একাঁদকে বন্দুকগুলো ছায়ায় জড়ো করে রেখে প্রহরশীরা রোদ 
পোহাতে গিয়োছিল। বন্দকের পাঁজাটা ছিল সরাইখানার অপর 'দিকে। 
রোদে পিঠ দিয়ে যখন তারা বসোঁছল, সেই সময় মেয়োট গরম ক্লিপ নিয়ে 
এল। রাম শেষ কবে তারা মেয়োটকে পাকড়াল। তার দেহের লোভনীয় 
অঙ্গে হাত দেবার জন্য সৈনিকদের মধ্যে রীতিমত হনড়াহাঁড় কাড়াকাঁড় 
শুরু হল। কলহাস্যে ফেটে পড়ল মেয়েটি। প্রহরীরা যখন তাকে গোলা- 

হল। মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়ে বিমূট় দৃম্টিতে চেষে রইল প্রহরীরা। জমকাল 
উীর্দর বহর দেখে বিস্ময় বিস্ফারত মুগ্ধ দৃষ্টিতে মেয়েটিও চেয়ে রইল 
আগন্তুকদের 'দিকে। 

তখন দল ভেঙে প্রহরীরা যে যেদিকে পারে ছুট দিল; আর বৃটিশ 
অশ্বারোহী দল তাদের ধাওয়া কবে তরবাঁব চ্যাপ্টা করে পিটতে লাগল। 

রাজকীয় অশ্বারোহী দলের কর্ণেল হারকোর্ট যখন সবাইখানায ঢুকলেন, 

দুহাতে চেয়ার ধরে আগুনের চুল্পীর কাছে দাঁড়িয়ে ছলেন লী। পরে হার- 
কোর্ট বলেছে যে একসঙ্গে এমন হাস্যকন অথচ এমন করুণ দৃশ্য সে জীবনে 
দেখোন। উভয়েই চিনত পরস্পরকে । লাঁ যখন বৃটিশ ফোৌজে ছিলেন, 

তখন তান এই অশ্বারোহী দলেরই ফৌজদাব ছিলেন। এখন তাঁর মনে হল 
যে নিয়াতর মর্মান্তিক 'নম্ঠুর চক্রান্ত তাঁকে টেনে নিয়ে এসেছে এই সরাই- 
খানায় এমন পাঁরণাতির মূখে ঠেলে দেবার জন্য। সামনে ভূত দেখলে 
লোকে যেমন আঁতকে ওঠে, হারকোর্টকে দেখে অনেকটা তেমান্ভাবে হকচকিয়ে 
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কম্পিত হস্তে কোটের বোতাম লাঁগয়ে লী নোংরা কুশ্চকান নাইটশাট"টা 
ঢাকবার চেষ্টা করলেন। 

হয়েছো লী? 

পদমর্যাদা মাফিক গম্ভীর হয়ে দাঁড়াবার চেম্টা করলেন লী? চেয়ার 
ছেড়ে 'দয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। নগনপদ ঢাকবার চেস্টা 
করলেন! কন্তু মাথা ঘুরে পা টলে উঠল। এই সময় ক্যাপ্টেন হ্যারশ 
ঘরে চুকল। একেও চিনতেন লী। সুদর্শন নিজ্কলঙক চাঁরন্রের তরুণ এই 
ফৌজদারটি বরাবরই ঘৃণা করত লীকে। * 
-আমাকে নিয়ে কি করতে চান স্যর? িসাঁফস করে জিজ্ঞাসা করলেন 

লী। 

_বোধ হয় ফাঁসি দেবে। 'িনরুত্তেজকণ্ঠে জবাব দল হারকোর্ট। 

-না, না, না! দোহাই ভগবানের, না! 
পকেট থেকে গন্ধমাখা রুমাল বার করে হারকোর্ট নাক ঝাড়ল। 
-আপনারা আমাকে ফাঁস দিতে পারেন না! অস্ফুট ব্যাথতকণ্ঠে 

আবার বল্লেন লী। 
_একে এখন ক করা যায় স্যর? হ্যাঁরশ জিজ্ঞাসা করে। 
_বাইরে শনয়ে ঘোড়ার পিঠে চাঁড়য়ে দাও। 

-তাহলে একে পোশাক পরবার সযোগও দেবেন না তো! 
এক পা পেছনে সরে গিয়ে রূমালখানা ঘুরাতে ঘুরাতে লীর আপাদ- 

মস্তক লক্ষ্য করে টেনে টেনে বল্ল হারকোর্টঃ না, দরকার হবে বলে মনে 

কার না। সাঁত্য, এই পোশাকেই তো বেশ মানিয়েছে! তোমার কি মনে হয় 
ক্যাপ্টেন হ্যারশ ? 
স্যর, দোহাই ভগরানের! আমাকে উীর্র্টা পরতে 'দিন! 
_কেন, উীর্দ তোমার পরা নেই মিঃ লী? 
-আমার পদমর্যাদার সম্মান দিন! 

-কোন পদমর্ধাদা নেই তোমার । ককরশকণ্ঠে বলে হারকোর্ট ।_হ্যারিশ, 
একে বাইরে নিয়ে যাও! 

বিছানার তলা থেকে বোরয়ে উইলাকনসন জানালার কাছে গেল। জেনা- 
রেল লী'কে মাঝখানে নিয়ে বৃটিশ অশবারোহশ দল নয়া-বুনসভিকের দিকে 
যাঁচ্ছল। উীর্দ থেকে ধূলোবালি ঝেড়ে উইলাকনসন একতলার বৈঠকখানায় 
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এল। লা বিল পাঁরশোধ না করায় সরাইখানার মালিক হা হৃতাশ করাছল। 
উইলফিনসনকে দেখে সে বলে উঠলঃ দুই পাউন্ড গেল। গরশব লোক 
আমি। সাতটা ডিনার, আটটা প্রাতরাশ, ঘোড়ার দানাপাঁন_সব মিলে দুই 
“পাউন্ড । 

_জাহান্নামে যাও। চটেমটে বল্লে উইলফকিনসন। 
সে বেরিয়ে পড়ল। মেয়েটি ছিল উঠানে। উইলাঁকনসনকে দেখে 

মুচাঁক হেসে গুটি গুটি পা ফেলে এাঁগয়ে এল। প্রহবীদের মধ্যে কেউ 

খানাব দকে। মেয়োট তখন উইলাকনসনের খুব কাছাকাঁছ এসোছিল। 
শকম্তু তার মুখের দিকে চেয়ে ঠোট ফুলিয়ে সেইখানেই থমকে দাঁড়াল। 
প্রহরধীদের সন্তস্ত ভাব তখনও কাটেনি। একজনেব কানেব কাছে লম্বা 
একটা কাটা থেকে দবদর কবে রক্ত পড়াছল। উইলাঁকনসনের দিকে চেয়ে তারা 
তার মেজাজেব অবস্থা আঁচ করবার চেস্টা করল। মেয়োট ততক্ষণে আরও 

কাছে ঘেষে হাত বাঁডিষে উইলাকনসনেব বাহু টেনে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে 
বোঁ করে ঘুবে উইলাকনসন তার গালে কষে এক চড় মাবল। 
-বজ্জাত খানাক কোথাকার! তারস্ববে চেশচয়ে উচল উইলাঁকনসন। 

লী"র বাহনী পাঁবচালনাব ভার এখন সুলিভানেব উপবেই পডল। 
কন্তু কযেকাঁদন পূর্বেও স্ীলভান বৃটশের হাতে বন্দী ছিল। ব্রুকাঁলনে 
বন্দী হবাব পব বাঁটশ কারাগাবেই তাব দন কাটটীছিল। একজন বৃটিশ 
ফোৌজদারকে বন্দ কবে ভাঁজনয়ান তান সঙ্গে বানমষেব বাবস্থা কবেন। 
সেই থেকে সৃঁলিভান লীব সঙ্গেই ছিল। কন্ত উভযেব মধ্যে সম্পকর্টা 
মোটেই মধূব ছিল না। লী'ব আঁভপ্রাফ অন্মান কবে সে বুঝতে পাবল যে, 
তাঁব উদ্দেশ্য দিদ্ধ হলে শুধু প্রধান সেনাপাতিবই সর্বনাশ হবে না, 
বিপ্লবের যা কহ অবশিম্ট আছে তাও খতম হযে যাবে । তবু আদেশ 
পালন কবা ছাডা ছুই কববাব ছিল না। স্কামেল ফিবে এসে যখন সবাই- 
খানাব আবশ্বাস্য কাহিনী বর্ণনা কবল, ঘাড ঝাঁকানি দিষে স্মলিভান ছাউান 
ভেঙে প্লাঁকনামেব দিকে অগ্রসব হবাব আদেশ দিল। ভাবলে, চুপ করে বসে 
থাকার চাইতে সাত মাইল এগুনো ববং ভাল। 

এধ ঘণ্টা দুয়েক পবে উইলফিনসন হাঁজব হল। সৈন্যবাহিনী তখন 
এাগয়ে চলেছে । লশ'র খোঁজে গতবাত্রে যখন সে ছাউানতে এসেছিল, তখনই 
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স্্গিভানের সঙ্গে তার দেখা হয়। সে-ই তাকে সরাইখানায় যেতে বলে। 
এখন স্হীলভান গতানুগাঁতিকভাবে মাথা নেড়ে তাকে অভ্যর্থনা করল। স্কামেল 
সরাইখানার কাঁহনী মনে করে ভুর্ কুচকে বল্লেঃ আমাদের জেনারেলকে 
তো তুমি বহাল তাঁবয়তেই দেখে এসেছো, তাই না? ঢু 

কপট হাসিমুখে ঠোঁট চেটে উইলাঁকনসন আড়চোখে সন্ধানী দৃস্টিতে 
তাকাল সেনান"দ্বয়ের দিকে । পাকা চক্রী এবং পৃরোপাঁর আত্মদ্ভরী উইল- 
ণকনসন। বাহ্যত পাথরের মত কঠোর। যে সব উচ্চাভিলাষী বিপ্লবকে 
নীজেদের গৌরববাদ্ধর সোপান হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছে, বয়সে উনিশ 
বছরের নাবালক হলেও, উইলকিনসন তাদের সেই ক্ষমতার কাড়াকাঁড়তে 

পৃরোপার ভিড়ে পড়োছিল। লী বন্দী হওয়ায় সে 'বন্দমান্র বিচলিত হয়নি।' 
লীকে সে মূর্খ এবং পশু বলেই মনে করত। বোকাটা নিজের ভাঁরাক্ 
চাল আর দেমাকেই আস্থর! সরে গিয়ে আপদ গেছে! ওর ব্যাপার নিয়ে 
মোটেই মাথা ঘামায় না উইলাকনসন। সে ভাবছে অন্যকথা। ভার্জ- 
নিয়ানের সর্বনাশ সাধনের জন্য যে ব্যাপক চক্রান্ত চলেছে, এখনও তা দানা 
বেধে না উঠলেও এ পর্য্তি লী এবং গেটসই ছিলেন সে হীন চক্রান্তের 
প্রধান পাণ্ডা। উইলাঁকনসন ঠিক বূঝে উঠতে পারাছিল না যে, স্কামেল এবং 
সুলিভান এই চক্রান্তে কতটা জড়িত ছিল। সন্ধানী দাঁষ্টতে তাদের 'দকে 
চেয়ে কোন রকম ভাঁণতা না করে উইলাকনসন তার সংবাদের ঝাঁড় থেকে 
মোক্ষম খবরটি বার করল। 

_বহাল তবিয়তেই আছেন, তবে বৃটিশের হাতে । হেসে বল্লে সে। 
সোনকদের সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে আস্তে এগুচ্ছিল তারা । এই কথা 

শুনে একসঙ্গে তাদের ঘোড়া থেমে দাঁড়াল। মনে হল যেন সলাপরামর্শ 
করে থামিয়েছে। স্কামেল বিস্ময়বিমূঢ দৃম্টিতে চোখে টিপ মারতে লাগল। 
কিন্তু সালভান তীক্ষ সন্ধানী দৃ্টিতে তাকাল ছেলেটির দকে। অপলক- 

দৃষ্টিতে ছেলোটর দিকে চেয়ে সাীলভান ঘোড়া থেকে নামল। স্কামেল এবং 
বালকাঁটও তার অনুকরণ করল। 

_এ খুব মজার কথা নয়, বুঝলে চাঁদ! উইলাকনসনের প্রাতি ঘূণা 
চাপতে না পেরে বল্ল সু'লভান। 

তনজনে তখন ঘে'যাঘেশষ করে দাঁড়য়োছিল। তাদের ওধারে ইয়াংকিদের 
দীর্ঘ সার এক অন্তহীন বৈচিন্র্যহীন দৃশ্য সৃন্ট করোছিল। 

_বৈশী বক বক করো না, ঠিকই বলোছ। ককশিকণ্ঠে বললে উইলাঁকনসন। 
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স্কামেলের দিকে ফিরে সুলভান জিজ্ঞাসা করলঃ এ খানকির বাচ্চা 
বলে কিঃ 

_আমি ঠিক বলক্ত পারবো না স্যর। একটু আগে লী'কে কি অবস্থায় 
'দেখোছি এবং কি তিনি বল্লেন, তাতো আপনাকে বলোছি। তখন তো তন 
ভালোই 'ছলেন। 

_আমার সঙ্গে অমনভাবে কথা কইবার কোন আঁধকার নেই আপনার। 
মনে রাখবেন, আমিও একজন মেজর। আপনার কাছ থেকে এরকম কথা 
শুনতে আমি প্রস্তুত নই। তারস্বরে চেশচয়ে বল্লে উইলফিনসন। 

_ম্খ সামলে কথা কইবি! বালকটির কোট টেনে ধরে আগুয়ান 
"সৈনিকদের 'দকে বাঁকা চোখে চেয়ে শাঁসয়ে বল্লে সুলিভান। 

মুখ সামলে কথা কইবি। নয়তো খুন করে ফেলে দেবো, নচ্ছার 
খানকির বাচ্চা কোথাকার ! 

স্ীলভানের চোখের দিকে চেয়ে উইলাকনসন দমে গেল। 
_লী'র কি হয়েছে বল। ছেলোটির জ্যাকেট না ছেড়ে সুলভান জানতে 

চাইল। 

-কে যেন বৃটিশ অশবারোহীদের সংবাদ 'দিয়েছে। তারা এসে ধরে 
নিয়ে গেলো। 

_-কে খবর দিলো ? 
-জানি না। 

_কে দিয়েছে শীগাঁগর বল। তুইঃ সাত্য বল, যাঁদ প্রাণে বাঁচতে 
চাস! 

-আম দিইন। প্রতিবাদ জানাল উইলাঁকনসন।_ভগবানের নামে 
শপথ করে বলতে পাঁব। আম কেন লীকে পথ থেকে সরিয়ে দিতে যাবো » 
বৃটিশ অশ্বারোহশদের হাতে তাঁকে ধারয়ে দেওয়ায় আমার কি লাভ? 

সুলভান ছেড়ে দলে তাকে ।-_তাও তো বটে! ও কিসের জন্য ধাঁরয়ে 
দেবে» চিল্তিতভাবে স্মাীলভান বল্লে। 

উইলাঁকনসনের প্রায় কাঁদ-কাঁদ অবস্থা । 

-আম তাঁকে সাহায্য করবার চেষ্টা করোছলাম। না ভেবে চিন্তে উইল- 
ণকনসন সাফাই 'দতে লাগল ।- বৃটিশ অশবারোহীদের পথ রোধ করে একা আমিই 
দাঁড়য়ে ছিলাম। তাঁর বেয়াকুফ প্রহরীগদলো আগে থাকতেই ভেগ্গে গেছলো 
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. দুই 'হাতে দুটো পিস্তল নিয়ে দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে বল্লাম, যে প্রথম ঘরে 
ঢুকবার জন্য পা বাড়াবে তাকেই গুলী করবো... 

হো হো করে হেসে উঠল স্কামেল। ধাঁরভাবে জিজ্ঞাসা করল স্মালভান ঃ 
তা তারা তোমায় ধরে নিয়ে গেল না কেন উইলাঁকনসন?ঃ তোমায় বুঝ 
বাঁটশ অশ্বারোহশীদের কোন কাজে লাগতো না? 

লী নীজেই ধরা 'দদলেন। আমি যখন দেখলাম কোনো ভরসাই নেই, 
তখন দোতলায় চলে গেলাম। 

_ডাহা মিথ্যুক তুই! 
উইলাঁকনসন চুপ করে গেল। “কন্তু তার চাহান থেকে সুলিভান তার, 

মনোভাব বুঝতে পারল। তার পাতলা বিবর্ণ ঠোঁট রাগে কাঁপাছিল। তার দু, 
সংবদ্ধ ঠোঁটের দিকে চেয়ে সকামেল ভাবল-ছেলেটার আগে মরে যাবার সম্ভা- 
বনাও যে নেই তা নয়; কিন্তু যদি না মরে তাহলে একাঁদন ওর চোরাগলী- 
তেই স্লিভানের প্রাণ যাবে। 

_-হাঁ তারপর, বলে যাও যা বলাঁছলে! মাথা নেড়ে বল্লে সীলভান। 
গজেপের বাকীটা শুনিয়ে সাঁলভানের হাতে একখানা চিঠি দিয়ে উইল- 

াকনসন বলেঃ বাঁটশরা ধরে ীনষে যাবার পর্বে লী এই খানা [লখ- 
গছলেন। পবে আম টেবিলের উপর িঠিখানা পেলাম। 

পন্রখানা পড়বার সময় সন্ধান? দৃঁষ্টতে সুলিভানের মুখের দিকে চেয়ে 

উইলাঁকনসন জেনারেলের প্রীতিক্রিয়া আচ করবার চেষ্টা করল। কিন্তু কোন 
আভাষই পেল না। চোখ তুলে স্মীলভান জিজ্ঞাসা করল£ চিঠিখানা 

পড়েছো তুমি? 
_না। উইলাঁকনসন চেপে গেল। 
সৃলিভান তখন পত্রখানা স্কামেলেব হাতে দিল। পন্রখানা পড়ে নীরবে 

সে আবার 'চাঠখানা ফিরিয়ে ছিলে সাীলভানকে। দুশ্চিন্তায় উদ্বেগে 
সুলিভান কয়েক 'মাঁনট কোন কথা বল্প না। ভরসা পেয়ে উইলাকনসন আবার 
আম্ব-তম্বি শুরু করল। 

তার হাতে পত্রখান দিয়ে সীলভান বলেঃ জেনারেল গেটসকে পেপছে 
দও। 

হাঁদার মত হেসে উইলাঁকনসন জানতে চাইল£ জেনারেল গেটস- যাঁদ 

স্মীলভান ও কামেল দণন্ট /বানময় করল। রুদ্ধক্ষোভ যতটা সম্ভব 
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মোলায়েম করে স্যালভান বল্লেঃ জেনারেল গেটসকে পন্খানা দিয়ে জাঁমও, 
আম জেনারেল ওয়াশিংটনের সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছি। তাকে বোলো, 
আমার সঙ্গে যার মতের মিল হবে না, সে জাহাল্লামে যেতে পারে। আম 
পরোয়া কার না। বুঝলে উইলাকনসন, কথাটা তাকে বাঁঝয়ে বোলো । 

লশ'র বন্দীত্বের কথা গোপন রইল না। যে করেই হোক পল্টনের মধ্যে 

বটে গেল। হয়ত লী'র প্রহরীদের মধ্যে যারা ফিরে এসেছে তাবাই ফাঁস 

করে 'দিয়েছে। কিম্বা ফৌজদাররাই বলে 'দয়েছে। তাদের কাছে তো 
_সংবাদটা চেপে রাখা যায় না! ক কারণে এগুবার পথ পাঁরবর্তন করা প্রয়োজন 
,হল, সে কথা তাদের খুলে বলতে হয়েছে । যা-ই ঘটুক, উইলাকনসন সংবাদ 
শনয়ে আসবার কয়েক ঘণ্টা পরেই পল্টনের মধ্যে নানা ধরণের গুজব মাথা 
চাড়া 'দয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সৌনকদের মনোভাব ও আঁভপ্রায়ের পাঁর- 
বর্তন টের পাওয়া গেল। সূিভান তখনও ব্যাপারটা ঠিকমত ঠাহর করতে 
পারোৌন। করুণভাবে সে স্কামেলকে জিজ্দরাসা করলঃ ক করে বৃটিশরা 
টের পেলো যে তানি সরাইখানায় নয়েছেন? ওই শালা বেজল্মা যাঁদ না বলে 
থাকে .কন্ত তাই বাকি করে হয়ঃ ও শালা তো লী আর গেটসের 
চক্রান্তের প্রধান পান্ডা ! 

_কেন, ইংরেজদের জানবার অসুবিধা কি সবাই জানতো । মুলুকে 
এক টোরীর অভাব আছে নাক ? 

- একবার ভেবেছিলাম পাজনটার ঘাড় মটকে দি। 
_-কন্ত ওর পর আমার সন্দেহ হয় না। স্কামেল বল্লে।-ও কেন করতে 

যাবে ? 
_-ভগবান জানেনা। 

আগুর়ান পল্টনের মধ্যে বিক্ষোভ ট্রগবগ করে ফুটাছল। সেহইাঁদন 
িাকেলেই ল"'র গ্রেফতারের প্রাতাক্রয়ায় প্রথম বিস্ফোরণ হল। মাসাচুসেটসের 
দূশো সৈনিক নির্বোধের মত দল ছেড়ে চলে গেল। ঘোড়ায় চড়ে সলিভান 
তাদের গছ নিয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্ত তারা মাথা হেপ্ট করে বিদ্বা 
সরাসার সামনে চেয়ে জেনারেলের পাশ কাটিয়ে চলে গেল। সুলিভানের 

অনুনয়, উৎসাহ সণ্চারের চেম্টা, কিম্লা ধমকানি কারও কানে গেল বলে মনে 
তল না। | 

ঘণ্টাখানেক পরে মেইনের শ খানেক নৌনক লাইন থেকে খসে পড়ে। 
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স্ার্ঈভান নিজে মেইনের লোক। আর দূশতনটা দিন অপেক্ষা করবার জন্য 
সে কাতর মিনাত জানাল। ঘোড়া থেকে নেমে হেটে তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলল । 
[কন্তু কোন লাভ হল না। অনুনয় ব্যর্থ হল। 

জার্সির লোকজনও দশ বিশ জন করে, 'ম্বা এক, দুই তিনজন করে 
সরে পড়তে আরম্ভ করল। 

ব্রুকঁলিন ও পেলসপয়েশ্টে মার্বলহেডের জেলেদের কীর্তর কথা সৃি- 
ভান জানত। তাই গ্লোভারকে জিজ্ঞাসা করলঃ আমার আদেশ পেলে 
আপনার লোকজন দলত্যাগীদের উপর গুলী করবে ? 
গবমর্ধভাবে মাথা নেড়ে গ্লোভার বল্পঃ ভরসা হয় না। 

-তারা আমার পেছনে দাঁড়াবে ? 

-তা দাঁড়াবে। সায় 'দয়ে বল্লে গ্লোভার।--তবে নিজেদের দলের লোক 
খুন করতে রাজন হবে না। 

সন্ধ্যা ছটার সময় কনেকাঁটকাটের আশীজন অ*্বারোহশর একাঁট দল 
অন্ধকারের সুযোগে সরে পড়ল। 

রাত্রে ভারমন্টের প্রায় দুশো এবং ভাঁজনয়ার শ'খানেক গণফোজ ভেগে 

গেল। মনাঁষ্থর করতে পেনাসলভানয়ার একাট রোজমেস্টের গোটা একটি 
রাত লেগেছিল। পরাঁদন সকালে শ' তিনেক ভেগে গেল। সাীলভান সে 
রাত্রে ঘুমোল না। প্রাতাঁট রোজমেণ্ট ঘুরে সে গন্ডা গন্ডা ক্যাপ্টেন, কর্ণেলি, 
মেজর ও লেফটন্যান্টকে অনুনয়-বিনয় করতে লাগল । এমন কি নিজেদের যারা 
জেনারেল বলে পরিচয় দিত, তাদের কাছেও ধর্ণা দিল সুলভান। সে 
আদেশনামা জারী করল, শাসাল, চীৎকার চেশ্চামেচি করে গলা ভাঙ্গল। 

তারপর তাঁবুতে ফিরে সে ঢকঢক করে প্রায় তিন পোয়া মদ গিলে ফেল্প...দেশের 
কথা ভেবে অশ্রু বিসজ্ন করল আর 'িানজের ভাগ্যকে শত ধিক্কার দিল। 

সকামেলের ঘুম ভাঁঙ্গুয়ে জিজ্ঞাসা করলঃ হায় ভগবান, আমি কি করি 
বলো 

-আমার মাথায় আসে না। 
-কি করতে পাঁর বলো! 

-কোনো লাভ হবে না। গুলী তারা করবে না। সবাই এক কথা ভাবছে। 
_কতজন ভেগেছে 2 
প্রায় হাজার খানেক। 
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ক করা উচিত, আমার মাথায় আসে না। স্কামেল বল্লে। সৈনাপতোর 
দায়িত্ব যে তার ঘাড়ে চাপোন একথা ভেবে সে খুশীই হল।-কি আপনার 
করা উাঁচত যাঁদ বলতে পারতাম তো খশীই হতাম। কিন্তু আমার মাথায় 
কিছুই আসছে না। 

জাগরণ-ক্লান্ত উসকো-খুসকো সুলিভান ঝাপসা চোখে চেয়ে দেখল ষে 
পরাদনও পলায়নের 'হাঁড়ক অব্যাহতভাবেই চলেছে । শুধু এক-দুই-তিনজন 
করে নয়, রেজিমেণ্টকে রোঁজমেন্ট, 'ব্রগেডকে ব্রিগেড ভেগে যাচ্ছে। মাসা- 

চুসেটসের লোকজন, বোড দ্বীপবাসী, কনেকৃটিকাটের লোক, জার্স, নিউ- 
ইয়ক্ণ মোরিল্যাপ্ড ও ভার্জীনয়ার সৌনক-_সবাই টাপটুপ করে দল থেকে 
, খসে পড়ছে। 
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কেন করে শিক্াল-শিকারী একনায়ক হালেন 

ছয় সাত ক আট বছর বয়সে একটি ছড়া মুখস্থ করোছিলেন শিয়াল- 

শিকারী । সেকেলে বর্ণমালায় উপাসনা সঙ্গশতের মত ফ্রেমে বাঁধান ছিল 
ছড়াঁটি। বড় বড় পা আর লম্বা লম্বা নাকওয়ালা ইস্পাতে খোদাই করা 
বামন মৃর্ত আঁকা সে ফ্রেম। সে আজ বহু বছর আগেকার কথা। তবু দু 

পাঁচটা ছোটখাটো আত সাধারণ ঘটনা যেমন বহুদিন পরেও স্মাতিপটে জেগে 
থাকে, বহু বছর আগে শেখা এই ছড়াঁটও তেমাঁন তাঁর মনে উৎকাঁর্ণ হয়ে 
আছেঃ 

ছুটে চল, ছুটে চন, 

ছুটে চল রে। 

তোকে যে জানতেই হবে, 
কখন, আবার কখন, 

ছুটতে হবে, ছুটতে হবে, 
ছুটতে হবে রে! 

বুনসভিকে থেমে তিনি খানিকটা বিশ্রাম নিতে চেয়েছিলেন। খানিকটা 
দম নেবার ইচ্ছা ছিল। ভেবোছিলেন, খুজে পেতে যাঁদ কিছ ময়দা আর গরম 
পোশাক পাঁরচ্ছদ জোগাড় করা যায়। মনে মনে এ আশাও ছল ষে, 
পাঁচ হাজার পল্টনসহ লী হয়ত এখানে তাঁর সঙ্গে মিলিত হবেন এবং গণ- 

সেনাদের ক্ষমতা লাভের এরুটা সৃযোগ দেবেন। সেই আশা, ক্ষমতা লাভের 
সেই কম্পনা আজ বন্ড বেখাস্পা লাগে । কংগ্রেস এ কথাটা হামেশাই ব্যবহার 
করত। আদমস, হানকক, ফ্রা্কাঁলন, জেফারসন-সবাই বলতেন ক্ষমতা- 
লাভের কথা । কথাটা তাঁদেরও খুব পছন্দসই ছিল। এই সামান্য দুটি কথা 
ব্যাপক অর্থে চাষী, দেশগাঁয়ের লোক, কারিগর ও কেরাণীর মানসচক্ষে এমন 
এক উদ্দীপনাময় ছাঁব একে দত যে তারা সবাই হসাবের খাতা, লাঙ্গল 
আর যন্ত্রপাতি ফেলে 'দয়ে বন্দুক কাঁধে করে সশর্বে এগিয়ে এসেছে শব 
তাড়িয়ে নিজের দেশে সর্বকালের জন্য স্বাধীনতা ও সুবিচার সংপ্রাতাত্ঠিত 
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করতে । কিন্তু অন্তঃসারশন্য বাস্তব অবস্থা একেবারেই উল্টো। জুক্ধ' 
কপাট, বদ্ধ জানালা আর ক্ষুষ্ধ উদ্যত বন্দুক সাবধান করে দিচ্ছেঃ ভাগ 
ভিক্ষুক, ভাগ! 

যাই হোক, নয়া-ব্রুনসাভিকে থেমে ভালই হল। অন্ততঃ ক্লান্ত পা দুটো তো 
খাঁনকটা বিশ্রাম পেল! গোণা-গুণাঁতি করে নিজের আসল অবস্থা ভেবে 
দেখবারও ফুরসৎ মিলল। কিন্তু পয়লা ডিসেম্বরেই এ সৃযোগ শেষ হল। 
উপবাস-খিন্ন আস্থসার একটা ঘোড়ায় চড়ে উনিশ বছরের ক্যাপ্টেন পিটার 

মেনডোজ প্রধান সেনাপাঁতিব বাসভবনে এসে চীৎকার করে বলেঃ তারা এসে 
.পড়েছে স্যর! 

শুধু একটা শার্ট পরা ছিল প্রধান সেনাপাতির। শার্টের নীচে তাঁর আস্থ- 
সার প্রশস্ত কধি কু'জো হয়ে ঝুলে পড়েছে । এক টুকবো রুটি হাতে নিয়ে 
সেইভাবেই কোয়ার্টার থেকে বোবয়ে এসে জিজ্ঞসা করলেনঃ কারা এসেছে? 

_বৃঁটিশরা স্যর! 

বটিব টুকবোটা একসঙ্গে মুখে পুরে দিলেন। বাল পেছন থেকে 
চটপট কোটটা পাঁবয়ে দল। কোটটা গায়ে ভরতে ভরতে বল্লেন ঃ ঘোড়া থেকে 
নামো ক্যা্টেন। হাঁ, এখন ঠিক করে বলো। 

ছেলোঁট উত্তেজতভাবে বুঝিয়ে বল্লঃ মাইল খানেক দূরে আছে। 
_কি করে জানলে? 
-আমি নিজে দেখোছি। করুণ কণ্ঠে ছেলোট বল্লে।-ভগবানের নামে 

শপথ করে বলতে পাবি স্যর, আমি স্বচক্ষে দেখোছ। 

--কৃতিজন হবে 2 
-কতজন ক স্যব' গোটা পল্টন আসছে। 
লম্বা লম্বা পা ফেলে শিয়াল-শিকারী ছুটতে লাগলেন। দৌড়োবার সময় 

কাটা গাছেব মত তাঁব দণর্ঘ দেহ টলছিল। গ্রনকে দেখে ডেকে বল্লেন ₹ আমাদের 
রওনা হতে হবে নাথানেল। 

_কখন ? 
_এখ্যান। 

- কোথায় যাবো? 

_- এ জায়গা ছেড়ে। 
--কোথায় ? 

_-মার্কার আর স্টার্লংকে তাদের ব্রিগেড বওনা কারয়ে দিতে বলো। 
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হেতিকা নক্সও হন্তদল্ত হয়ে ছুটে আসাছল উত্তোঁজত ভাবে ।' খবরটা সেও 
জানতে পেরেছে। প্রধান সেনাপাঁত তাকে ডেকে বললেনঃ তুমি পুলটা ভেঙে 
[দিতে পারো হ্যারি ? 

_পুল? 

_দুত্তোর ছাই! তোমার কি কোনো কাণন্ডজ্ঞান নেই হ্যারঃ নদশর 
'উপরের পুলটার কথা বলছি। 
-কোনোঁদন চেম্টা করে দোখাঁন তো স্যর! 

_বেশ যাও, ভেঙে দাও গে! যাঁদ বুঝতে পারো যে ওরা পার হবার 
তোড়জোড় করছে, তাহলে কয়েকটা কামান সাঁজয়ে রেখো । যাও, পুলটা ভেঙে, 
দাও গে। ্ 

কুজঝাঁটকাচ্ছন্ন সমুদ্রবক্ষে জাহাজীদের হিয়ার করে দেবার জন্য যে শিগ্গা 
বাজান হয়, বই-িক্কেতার কণ্ঠস্বরও অনেকটা সেই ধাঁচের। এঁদকে ওাঁদকে 

ছুটাছুটি করে সে তারস্বরে জাঁনয়ে দিলঃ যে ব্রিগেড যেখানে আছো জলাঁদ 
সরে পড়ো! 'ব্রগেডস্, এগয়ে চলো! গোটা ছাউনিতে অমাঁনই ছুটাছুটি 
হুড়াহাাঁড় খোঁজাখাঁজর ডামাডোল শুরু হল। হাঁতিয়ারের খোঁজে সবরন্ত ছুটা- 
ছুট করছে লোকজন । সেনানীরা হন্যে হয়ে ডাকাডাঁক হাঁকাহাক করছে 
সৈনিকদের। হাতের কাছে যা পাচ্ছে তাই 'দয়ে চালকেরা গাড়ী ভার্তি করছে। 
এই ডামাডোলের মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়ে ধেড়ে গলায় নক্স ডাকছে তার গোল- 
“্দাজদের, খঃজছে কোথাও শাবল আর হাতুড়ি পাওয়া যায় কনা । পুল ভাঙার 
কাজ কোনাঁদনই সে করোন। তাছাড়া রাঁরটান নদীর উপর এই মজবূত এবং 
পোস্ত কাঠের সাঁকোঁট যে শাবল আর হাতুড়র কয়েকটা ঘায়ে ভেঙে পড়বে, 
এমনও মনে হয় না। যাই হোক, সেতুটি ভেঙে ফেললেও বিপদ এড়ান যাবে না। 

শুধু অজ্পস্থায়ী ফুরসৎ মালবে। কেন না রারটান নদীর আধকাংশ স্থানে 
এক হাঁটুর বেশ জল নয়। হ্যামিলটনকে দেখতে পেয়ে তারস্বরে জিজ্ঞাসা করল 
নক্সঃ আলেক্স, তোমার কীমান কোথায় ? 
_নদীর পাড়ে আছে স্যর। আম ঘোড়া খজছি। 

-দুক্তোর ঘোড়া! নিজেরা ঠেলে পুলের উপর 'নয়ে যাও। দেখো 
বৃঁটিশরা যেন পার হতে না পারে। 

_যে আজ্ঞে, স্যর। 
-_কোথাও শাবল দেখতে পেলে 2 
--আজ্ঞে ? 
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-শাবল হে, শাবল! আমাকে এ পুল ভাঙতে হবে! 
অবাকভাবে মাথা নাড়ল হ্যামিলটন। নক্স তখন ছুটল অন্যাদকে। কিছব- 

ক্ষণ পরে কুড়াল, শাবল ও হাতুড়ি সহ জনবারো লোক কুড়িয়ে পুলের কাছে 

এল। হ্যাঁমলটন ইতিমধ্যেই সেতুমূখে কামান সাঁজয়ে অপেক্ষা করাছল। 
লোকজনসহ হমশীতিল জলে নেমে সে পুলের তক্তা ও পাঁজার উপর দমাদম- 
ঘা মারতে শুরু করল। শীতে ঠকক করে কাঁপাছিল আর হাঁচীছল সেতুভাঙা 
দলাঁট। এই সময়ে তাদের মাথার উপর কামান গর্জে ওঠে। 'মাঁনট কুঁড়র 

মধ্যেই ভেঙে পড়ে সেতুটি । 
নদীর পাড়ে উঠে শীতের কাঁপ্ীন থেকে ন্লাণ পাবার জন্য খানকটা চাঙ্গা 

হবার আশায় লাফাতে লাগল নক্স। নদশর ওপারে চেয়ে দেখল যে, লাল ও 
সবজে ডীর্দপরা বৃটিশ ফৌজ সুশৃংখল ও সুসংহত ভাবে সার বেধে দাঁড়য়ে 
আছে কামানের পাল্লার বাইরে । সেতুঁটির অপর প্রান্তে তিনাঁট হালকা পদা- 
[তকের দেহ পড়ে আছে। পুল পার হবার চেস্টা করতে গগয়ে কামানের গ্রেপ- 
গোলায় খতম হয়ে গেছে। হাইল্যাপ্ডার বাঁশীবাজিয়েরা প্যারেড করতে করতে 
'ইয়াংকি' ডুডলের বেসুরো গং বাজাচ্ছল। নঝ্স দেখল, একজন বৃটিশ সেনানী 
খানিকটা তাচ্ছিল্যভরে, খানিকটা শ্রদ্ধায় টুপ তুলে আভবাদন গ্রহণ করল। 
পরে মনে হয়েছে, এ সেনানটিই কর্ণঅয়ালিস্। 

_দুত্তোর শালা ঘাঘরাপরা জানোয়ার কোথাকার! বিড় বিড় করে বল্লে 
নক । নিস্ফল আক্লোশে দাঁতি কড়মড় করে উঠল হ্যামিলটন। 
--কামানগুলো হয়ত পুতেই রাখতে হবে। নক্স বলে। | 
-আঁবাশ্য অন্ধকার হলে যাঁদ সাঁরযে নেওয়া না যায়! 

_ঘোড়া ছাড়া টেনে নেবে; নক্স ভাবাছল যে অন্ধকার হবার প্বেই 
বৃটিশরা নদী পার হয়ে পেছন থেকে তাদের ঘিরে ফেলবে। হঠাৎ একটা উড়ো 
চিন্তা মনে এল। এই অফুবন্ত ঝামেলা ঝঞ্জাটের দিগদার এঁড়য়ে 
বৃটিশ কারাগারে বসে থাকতে কেমন লাগবে 2 পেছন ফিরে দেখল, 'প্রন্সটনের 
পথ ধরে ইতিমধ্যেই মহাদেশীয় ফৌজ সটকে পড়েছে । পলায়নপর শেষ 
সোনকাটই শুধু তার নজরে পড়ল। 

পরাদন সন্ধ্যার মুখে আজাদী ফোজ্ের অবশিষ্ট কয়েকশ' সৈনিঞ ট্রেনটন 

পেপছুল। বিনা যুদ্ধে নিউ-ভার্স ছেড়ে যাওয়া হবে না, শুধুমাত্র এই 
'জিনিসাট প্রাতিপন্ন করবার জন্য স্টা্লং-এর নেতৃত্বে বারো শ' সৈন্য প্রিন্সটনে 
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রেখে গেলেন প্রধান সেনাপাঁত। এটা লোক-দেখান চাল মান্র। স্টালং এবং 
স্যালিভান দুজনেই বন্দী হয়োছল ব্লুকলিনে। বন্দী বিনিময় করে উভক্নকেই 
মূস্ত করোছলেন ভাঁজাীনয়ান। 
কিন্তু আমি কি করবো স্যর? অধভুন্ত জীর্ণবাস অস্তহদন শীতজজর 

সৌনকদের দিকে চেয়ে স্টার্লং জিজ্ঞাসা করে। 

-আমরা তাদের দেশরক্ষার চেস্টা করাছ দেখলে জার্সর কিছু গণসেনা 
এসে যোগ 'দতে পারে। এ প্রধান সেনাপাঁতির আশা বই ?ীকছুই নয়। 
-ওদের রক্ষা করবোঃ আপাঁন কি বলছেন স্যর! এরা সবাই ঘৃণা করে 

আমাদের । 

ভাঁজানয়ান ?ক জবাব দেবেন ঠাহর করে উঠতে পারলেন না। থতমত 
খেয়ে এক পা পেছনে হটে গেলেন। 

_ওদের রক্ষা করতে বলছেন? আবার বল্পে স্টাঁললং।-আমোরকার সব 
চাইতে সম্পদশালণ অণ্চল এই জার্স। অঢেল খাবার এখানে। কিন্তু তবু 
এই দেশেই আমরা উপোস করাছ। 

_-এরা বোঝে না। ফস ফস করে বল্লেন [তিনি৷ 
-বেশ বোঝে স্যর! নিজের পেট কি করে ভরতে হবে, বেশ জানে । 

-_আঁম জান। 

_-আর যাঁদ বৃটিশরা আসে? 
বড় আদমী মাথা ঝাঁকতে লাগলেন। 

“. -আমরা মোটে বারো শ' রইলাম। এদের অবস্থাটা একবার চেয়ে দেখুন 
স্যর! কন্তু বৃটিশের হাতে রয়েছে দশ পনেরো হাজার তামাম দ্বানয়ার সেরা 
নমৌনক। 

--ভাও জাগন। 

_তবুও আপাঁন... 
_যা সাধ্যে কুলোয় করো! ভাঁজীনয়ান বল্লেন । 

দ্রেনটনে মিফলিন এবং গ্রীনকে নিয়ে তাঁবুতে বসোছলেন তিনি । 

বুকাঁলন পাহাড়ে মিফলিনের উপর যেদিন চটোছলেন, সে এক যুগের কথা 
বলে মনে হল। ভারনন পাহাড়ের শ্যামল প্রান্তরে শিকার কুকুরের পেছন 
পেছন হামেশাই তান দৌড়েছেন। সে আজ বহু যুগ আগেকার কাহনী 
বলে মনে হয়। বহ্াদন পূর্বে মৃত কোন মানুষ সম্পর্কে লোকে যতটা 
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শনরাসন্তভাবে চিন্তা করতে পারে, পোটোমাক নদ+তপরের দশর্ঘকায় সুদর্শন 
আঁভজাত শিয়াল-শকারীকেও আজ সেইভাবেই 'তাঁন ধিচার করতে পারেন। 
সেজন্য কোন অনুশোচনা হয় না। কিন্তু কম্ট হয়, যখন নিশ্চিত বুঝতে 
পারেন যে দুনিয়ার সে-হাল খতম হয়ে গেছে। অবলপ্ত হয়েছে সে-জশীবন- 
ধারা। এমাঁন করেই যায়! আগেও গেছে, আবারও যাবে। কন্তু কোন 
ভাবষ্যং রেখে যাবে না। শুধু চলাতি পথের পথচারীর জীবনে 'দয়ে যাবে 
অন্ধকারময় ক্লান্তকর এক বরতমান। 

_লোকজন একবার গোণা-গুণাঁত করা দরকার নাথানেল। 'তাঁন বল্লেন। 
গুণে কি লাভ হবে সার! বিরন্তভাবে জবাব দেয় মফাঁলন। 
_কেন? 

_নিউইয়কের গণসেনারা আজ ভেগেছে। এখন হাঙ্গর খানের সৈনাযও 
নেই। বড় জোর আট ন শো থাকতে পারে। 

_হতে পারে না। সুর নরম করে সংশয় প্রকাশ করলেন শিয়াল-শিকারণ। 
-মফাঁলন ঠিকই বলেছে । হাঁদার মত বলে উঠল গ্রীন।- নিউইয়কেরি 

গণসেনারা সাঁত্যই চলে গেছে। তাদের থামাতে গেলে কোন লাভ হতো না। 

সংখ্যায় আমরা কজন 2 সে চেজ্টা যাঁদ করা হতো, তাহলে বাক যারা আছে 
তারাও ভেগে যেতো । 
_মান আট নশো! শিয়াল-শিকারী মনে মনে ভাবলেন। 
_সব কিছ শেষ হতে চলেছে, একথা ভাবতেও আমার ঘৃণা হয় সার! 

সাঁত্যই ঘৃণা হয়। করুণভাবে বলে মিফাঁলন। 
_-এখনও ল'ব পল্টন রয়েছে! গ্রীন স্মরণ করিয়ে দেয়। 

- একবার যাঁদ লী'র পল্টনের দেখা পেতাম ! 

_দেখা পাবো । শশয়াল-ীশকারী বল্েন। কন্তু তাঁর কণ্ঠে প্রত্যয়ের 
দৃঢ়তা ছিল না। ভগবানের দয়া এবং অপার করুণা সম্পকে লোকে যেভাবে 
কথা বলে, শিয়াল-শিকারীর উন্তিও ছিল সেই ধরণের 

-_'িশ হাজার সৈন্য নিয়ে আমরা 'নউইয়ক ছিলাম, এ গতকালের কথা 

বলে মনে হয়। গ্রীন বলে। 

_-কালকের কথা ভূলে মাও। শয়াল-শকারী বল্পেন।_ তোমাকে ফিলা- 
ডেলাফয়া যেতে হবে 'মফাঁলন। সেখান থেকে যতোটা পারো লোকজন 'নিয়ে 

আসবে। কংগ্রেসের সামনে হাঁজন হতে হবে তোমাকে । আমার কোন পন্রই 

'তাঁরা পড়েন না। ধকম্বা পড়লেও এমন জায়গায় রেখে দেন যে, ও সম্পর্কে 

২৩৭ 



তাঁদের স্যৃতি বা বিবেক বিন্দুমাত্র বিব্রত বোধ করে না। কিন্তু তোমাকে 
কংগ্রেসের সামনে গিয়ে হুমাক দিতে হবে । মেজাজ দেখাতে হবে। প্রয়োজন 
হলে অনুনয় করতে হবে। মোটমাট যে করেই হোক, সৈন্য নিয়ে ফেরা চাই। 

প্রধান সেনাপাভি যাঁদ বলতেন যে “চাঁদ নিয়ে ফেরা চাই” তাহলেও অন্যায় 
হত না। 

রারিটান নদীতীরে বৃটশদের রুখে নক্স যখন ফিরে এল, খুকখূক 
কাশিতে বেশ কম্ট পাচ্ছল সে। ফিরে এসে ভাঁজানয়ানকে সে জেনারেল 
হাউ'র ঘোষণার কথা জানাল। 

মহামান্য সম্রাটের গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে তাঁর যত প্রজা অস্ত্র- 

দেওয়া হয়েছে। নক্স বলে।_ পণ্গাশ দিনের মধ্যে যারা ঘোষণা অনুযায়ী কাজ 
করবে তাদের ক্ষমা করা হবে বলেও প্রচার করা হয়েছে। 
-আঁমও এমান একটা কিছু প্রত্যাশা করাছলাম। মাথা নেড়ে বল্লেন 

ভাঁজীনয়ান। 

-এতে আমরা কি খুব আঘাত পাবো স্যর ? 
যা পেয়োছি তার চাইতে বড় কি আঘাত আমাদের দেওয়া যায়! 
-কি জান! দাবানলের মত এই ঘোষণা গ্রামাণুলে ছড়িয়ে পড়ছে। 

আগে টোরীরা আত্মপারচয় দিতে সাহস পেতো না। কিন্তু এখন বুক ফ্াালয়ে 
ঘোষণা করছে। সেজন্য গর্বও করে। প্রাণের মায়া ত্যাগ করে জার্সর পথে- 
ঘাটে ঘুরে বেড়ালে অনেক আভনব আভজ্ঞতা সণ্টয় করা যায়। 

শেষ পযন্তি চরম পাঁরণাঁতি সাঁতাই িছুাদন পেছিয়ে গেল। মফিন 
এক বিস্ময়কর কাণ্ড করে বসল। ফলাডেলাফয়া থেকে পনেরো শ গণসেনা 

ণনয়ে ফরল। সোৌনক এরা কেউই নয়। তবু মাথা-গুণাতিতে পনেরো শ 
মরদ তো! 'ফিলাডেলফিয়ার কেরাননী, দোকানদার, দপ্তরী, ছুতোর, দাঁজ ও 

কাপড়ের দোকানের কর্মচারী নিয়ে গড়া এই গণসেনা দল ইতিমধ্যেই শ্রান্ত এবং 
ভীত হয়ে পড়েছে। দীর্ঘ পথ চলায় সবাইর শরীরে বিষ-বেদনা। দুই- 
তৃতীয়াংশ লোকের বন্দুক ছিল। খানিকটা শাঁঙকতভাবে আনাড়শর মত বন্দুক 

নয়ে চলাফেরা করছে তারা । বাকী আর সবাইর হাতে 'ছিল বর্শা কি তলোয়ার । 

দকছুদন আগেও এই সব হাতিয়ার তাদের ঘরে আগুনের চুল্লীর উপরের তাকে 
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কিদ্বা সেকেলে ক্ষুদে বন্দনক র্া্ডারবাসের পাশে ঝৃলান থাকত। একেবায়েই 
আনাড়ী এরা । খেলার ছলে খাঁনকটা কুচকাওয়াজ শিখেছে মান্ত। ভয় দেখিয়ে 
ধমকে মিফাঁলন এদের নিয়ে এসেছে ট্রেনটনে। কিন্তু তাহলেও এরা মরদ তো! 

ভার্জীনয়ান সাগ্রহে মিফাঁলনের করমর্দন করলেন। তাঁর চোখের চাহানি 
থেকে মিফালিন বুঝতে পারল যে, চূড়ান্ত বিপর্যয়ের কতটা কাছে তান এসে 
পড়োছিলেন। 

_-আর কতজন আছে? সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করল মিফাঁলন। 
শা ছয়েক... । 

মিফলিন শশ দিতে লাগল। 
.. -বিপর্যয়ের খুব কাছাকাছি এসে পড়োছলাম। বড় আদম স্বীকার কর- 
লেন। দ্বল ও ক্লান্ত দেখাচ্ছিল তাঁকে। মুখে ছিল পীতাভ রূদ্ন 
উজ্জ্বলতা । 'কন্তু এত কথা তান বলাছলেন ষে, তা থেকেই তাঁর মনের 
প্রকৃত অবস্থা আঁচ করা যায়। 'িফাঁলনকে বোঝাবার জন্য যত কথা 1তাঁন 
বল্লেন, ইতিপূর্বে কোনাঁদন একসঙ্গে অত কথা বলেনান। 

_আমি তাদের আসল অবস্থাটা বুঝতে দেইনি। জানতে পারলে সবাই 
ভেগে পড়তো । ছোট ছোট দলে তাদের ভাগ করে দিয়োছলাম। সব সময় 
চলাঁতর উপর রেখোছি যাতে তারা টের না পায় যে সবাই ভেগে গেছে । তাতে 
আর যাই হোক, তারা বুঝতে পারেনি । তাছাড়া জেনারেল, আম রোজ প্রার্থনা 
করোছি..। বলতে বলতে সহসা থেমে গেলেন প্রধান সেনাপরঁত। লজ্জায় 
সংকোচে মুখ রাঙা হয়ে উঠল। প্রধান সেনাপাত হয়ে এক বলছেন 'তাঁন ? 
একট থেমে গাটকন্ঠে বলেনঃ এড্জটাণ্টের কাছে এদের নাম 'লাঁখয়ে দাও। 

তারপর এদের ট্রেনটন পাঠিয়ে দেবে। গ্রীন রয়েছে সেখানে । আমার দলে 
যে কজন আছে তাদের নিয়ে আমও আসাছ। মোড় ফিবে তিনি নতুন গণ- 
সেনাদের পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। 

_ হাঁ পাশাপাঁশ দুটো লাইন করে এদের মার্চ করিয়ে নিয়ে যাও। জার্সর 
টোরী ব্যাটারা দেখুক যে এখনও আমাদের পল্টন আছে। কিন্তু খুব হঠাীশয়ার, 
এদের লড়াই করতে পাঠাবে না। 'িফাঁলনকে আবারও বল্লেন 'তান। 

সদর ঘাঁটিতে ফিরে তান 'বালকে ডাকলেন। 'নিগ্রো খানসামাঁটি ঘরে 
ঢুকলে 'জজ্ঞাসা কররলেন£ আর মাদেরা আছে 2 

ঘাড় নেড়ে সায় দল সে। 

-কতোটা ? 
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-্ছয় বোতল । 

--সবটা নিয়ে আয়। শিয়াল-শকারা বল্লেন। 
খাঁটি মাতাল কোনাঁদনই তান হনাঁন। আজও মদ খেয়ে নেশা হল না। 

কেমন বিষগ্ন আর বিশ্রী লাগতে লাগল । বেপরোয়াভাবে গেলাশের পর গেলাশ 

মদ খেয়ে চল্লেন ঢক্ডক করে । িবস্মৃতি তাঁর কাম্য নয়। তিনি চান স্মরণ 
করতে । যে অনধিগম্য জটিল গ্রান্থ দিয়ে তাঁর জীবন গড়া, তানি চান সেই 

জটপাকান অজ্ঞাত গ্রন্থির রহস্য জানতে ..সেই তালাচাবিবন্ধ শন্ত মোড়কে বাঁধা 
রহস্যের হদিশ করতে । 

কিন্ত চেষ্টা বার্থ হল। মাতাল হওষা বা স্মরণ করা- কোনটাই সম্ভব হল 
না। ভারনন পাহাড়কে মনে হল অস্পন্ট স্বগ্নের মত। তার চাইতে বেশী" 

কিছু নয়। ভারনন পাহাড়ে তাঁর শিয়াল-শিকারী ভদ্রলোকের জীবন স্বপ্নের 
অংশ বলেই প্রান্তভাত হল। অতীত জীবনের সব কিছুই হারিয়ে গেছে। 
কোন কালেই সে জীবন ফিরে পাবার আশা নেই। আজ যে দুর্গম পথে তান 
চলেছেন সে পথে চলতে দঢেতা, সাহফ্ৃতা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু অতাঁত 
জীবনে কোন সম্বল এ পথ চলতে তাঁকে সাহায্য করবে না। 

লন হিসাবে, আদর্শ হিসাবে আস্তত্ব রক্ষা করতে পারলেই হল। আজাদী 
ফৌজ দৌড়োঈ, ভাঁওতা দিল, লুঁকয়ে রইল, কখনও বা আঁকাবাঁকা ভুল পথে 
চলল। তারা হোচট খেল, পড়ে গেল, হামাগুঁড় দিল, তবু এীগয়ে চলা বন্ধ 
হল না। রুখে দাঁড়িয়ে আঘাত হানবাব কথা আজকাল কেউই বলে না। 
িছঁদন আগেও ভাঁজানয়ান পালাতে চাইতেন না। গর্বোন্বত [শরে খুনে- 
রাঙা সর্বনাশের মধ্যে মাথা খংড়ে মরা শ্রেয় মনে করতেন। কন্তু লক্ষ্য ও 
পাঁরবেশের পাঁববর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সেশার্বও টুটে গেছে। 

িলাডেলাফয়া থেকে সদা-আগত সৈনিকদের পপ্রন্সটন পাঠিয়ে দিয়েছেন। 

পল্টনের সঙ্গে মালত হবার আশায় নিজেও চল্লেন সোদকে। পথে পলায়ন- 

পর এক জনতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। আগে হলে তান ক্রোধে হিতাহিতশন্য 
হয়ে যেতেন। কল্তু আজ পলায়নপর জনতার আগনয়ান দল দেখে নিরাসন্ত- 
ভাবে চেয়ে রইলেন। গ্রখনকে দেখতে পেয়ে ধারাস্থরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 

আবার কি হলো নাথানেল ? 
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যেমন ক্লান্ত তেমাঁন িটাখটে হয়ে পড়েছিল গ্রন। এমন ককি প্রধান 
সেনাপাঁতির প্রাতিও কোন দরদ ছিল না। আর্তকন্ে সে বল্পেঃ যা হয়ে থাকে। 
পোড়াকপাল আর কি! কি আর হতে পারে বলুন? 

_বৃঁটিশরা 'প্রন্পসটনে এসেছে? মোলায়েমভাবে জিজ্ঞাসা করলেন লম্বা 
আদমী। 

প্রন হতাশভাবে মাথা নাড়ল। 

-সামায়কভাবে ও তাদের রুখবার কি কোন উপায় ্িলো না নাথানেল ? 
_ননা। তাহলে কি আমি বুখবার চেত্টা করতাম না মনে করেন? আমরা 

-যাদ সুশিক্ষিত পল্টন হতাম, তাহলেও রুখবার উপায় ছিলো না। শত্রুর সংখ্যা 
' আমাদের তিনগুণ। কিন্ত স্যর, ফিলাডেলাফয়ার গণসেনাদের লক্ষ্য করেছেন 2 

- করোছ। ঘাড় নেড়ে শিয়াল-শিকারশ বল্েন। তারপর হতাশভাবে 
জিজ্ঞাসা কবলেনঃ কতজন ভেগেছে 2 

_-নান্র তিনশো । 

স্বাস্তর নিঃ*্বাস ছেড়ে ভাঞর্জানয়ান ঘোড়ার মুখ ঘুঁরয়ে পলায়নপর 
পল্টনের পেছ্ পেছু ছ্টলেন। গ্রীনও তাঁর পেছু নিল এবং খানিক পরে 
রুক্ষভাবে জিজ্ঞাসা করলঃ এখন কি আদেশ দেন স্যর! না, কোন আদেশ 
দেবেন না! আম এখন ক করবো বলুন ১ 
_কিছুই করতে হবে না নাথানেল' নিজেকে সামলে নাও! 
_কিন্তু আপাঁন এখন ক করবেন » 
--হয়তো দেহাওয়ারে পার হবো। ঘাড় ঝাঁকান দিয়ে ভাঁজীনয়ান বল্লেন । 
- তারপর, সার» ককশিকণ্তে উিত্ভানা কলে গ্রীন। 

বড় আদমী কোন জনাব না দিয়ে মুচাঁক হেসে এাগয়ে চল্লেন। কিন্তু 
জোর বদমে ছুটে গ্রীন যখন ভার পাশাপাঁশ এল ৩খন বল্লেন পথ যখন 
একটিই থাকে, তখন আর মানাঁচত্রের দরকার হয় না নাথানেল। 

-দোহাই ভগবানের, হেত্মালী কথা খলবেন না স্যর! 

-বেশ তাহলে সোজা কথায় বলাছ। একটানা িছ হটে যাবো আমরা । 

কতদর? ঘাড় ঝাকাঁন 'দিয়ে ভাঁজীনয়ান আবার বললেনঃ তোমার কি মনে 

হয় বৃঁটিশরা খুব ধৈষশীল 2 তারা কি পাহাড়ে পাহাড়ে আমাদের খনজে 

বেড়াবে বলে মনে করো ১ তা" যাঁদ হয় তাহলে বনের মধ্যে আমরা তাদের সঙ্গে 

লডবো। দরকার হলে, বনের ওধারেও লড়বো। কিন্তু সে কথা ঠিক বলতে 
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পার না। আজও সেখানে কোন মানুষ যায়নি। হয়তো আমরাই সেখানকার 
প্রথম যাত্রী হবো নাথানেল! 

চিরকালের জন্য স্বাক্ষর রেখে গেল তারা । দেলওয়ারে নদীর দিকে এগিয়ে 
যাবার সময় গ্াড়গ্যাড় তুষারপাত শুরু হল। শীতার্ত ক্ষুধাতুর ভয়কাতর 
পল্টন বরফের পর রেখে গেল রন্তের স্বাক্ষর। এদের পশ্চাদনূসরণের জন্য 
শিকারী কুকুর নিয়োগ করবার কোন আবশ্যক ছিল না। মহাদেশীয় ফৌজের 
চলার পথের যে অভিজ্ঞতা কর্ণঅয্লালিস সণ্টয় করলেন, আমৃত্যু সে কথা তাঁর 
স্মরণে থাকবে। কিন্ত কোন উল্লাস বোধ করবেন না। 

খরস্রোতা নদী পার হবার জন্য শীতার্ত সৌনকদের আনাড়ী চেষ্টার, 
ব্যর্থতা লক্ষ্য করে ভাঁজানয়ান মনে মনে ভাবলেনঃ এখন যাঁদ জেলেরা 
থাকতো! মাঁঝাগার জানে না কেউ। তবু আনাড়ীর মত হোঁচট খেয়ে নদী 
পার হবার অক্লান্ত চেষ্টায় অনেকেই 'হিমশন তল স্রোতের মধ্যে পড়ে গেল। গাঁড়য়ে 

গাঁড়য়ে কোনমতে তারা কামানগুলো নৌকায় তুলল। কিন্তু নৌকা উলটে 
সেগুলো যখন নদীগর্ভে তাঁলয়ে গেল, নিস্ফল ক্রোধে তারা শুধু অশ্রাবসজন 
করল। বন্দুক ও বারুদ জলে ভিজে গেল। বৃটিশরা যাঁদ সেই সময় তাদের উপর 
ঝাঁপিয়ে পড়ত, তাহলে বিনায়াসে চটপট বিপ্লব খভম করে দিতে পারত। 

সৈনিকদের মধ্যে কেউ কেউ গালাগাল 'দতে লাগল । কেউ বা ফঠাঁপয়ে কাঁদতে 
শুরু করল। এমন ?ক, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোমর জলে দাঁড়য়ে নক্স পরন্ত 
ক্ষোভে দুঃখে কম্টে হাউ মাউ করতে লাগল । 

তব্, বহু দুভোগ, বহু কম্ট করে আস্তে আস্তে তারা নদী পার হল। 

শনজেদের সঙ্গে সঙ্গে অবাঁশত্ট কামানের প্রায় সবকাঁট, কয়েকখানা গাঁড়, 
কয়েকাঁট ঘোড়া এবং যৎসামান্য মজুত খাদ্যও নারে গেল ওপারে । ঘোড়া অবশ্য 
সবকাঁট পার করা গেল না। 

ভার্জীনয়ান বুঝতে পারলেন যে ভাবিষ্যতে কোন দিক্ করতে হলে এই 
সময় দুটি জিনিসের বন্দোবস্ত অবিলম্বেই তাঁকে করতে হবে। সোনিকদের 
বিশ্রামের সুযোগ দিতে হবে এবং বৃঁটিশরা কাছাকাছির মধ্যে কোথাও যাতে 
নদী পার হতে না পারে সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যবস্থাও করতে হবে। উজান ও 

ভাঁটর পণচশ '্রিশ মাইলের মধ্যে সমস্ত নৌকা যাঁদ তান সাঁরয়ে আনতে 
পারেন, তাহলে বৃটিশদের কিছুকাল হয়ত দূরে সরিয়ে রাখা যাবে। অবশ্য 

কতাঁদন যে তারা আটকে থাকবে, তা জানেন না। কিন্তু দিন সাতেকও যাঁদ 
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তাদের অগ্রগতি রূখে দেওয়া যায়, তাহলেও তান বে*চে যান। হপ্তা দুয়েক 
রুখতে পারলে তো কথাই নেই। এই সঙ্ক্প করে নদীর উজানে ও ভাঁটিতে 
[তান দহ চারজন করে লোক পাঠিয়ে দলেন। নৌকা দেখতে পেলেই হয় 
ভারা এ পাড়ে নিয়ে আসত, আর তা সম্ভব না হলে ভেঙে চুরমার করে দিত। 

আজাদ ফৌজ দেলওয়ারে পার হল। রারটানের মত এবারেও একট;- 
খানর জন্য তারা রক্ষে পেয়ে গেল। কেননা শেষ নৌকাখান জার্সর তর 
ছেড়ে আসবার পর্বেই হাইল্যান্ডারদের বাঁশীর সুর তাদের কানে পেশছুল। 
নদীর পশ্চিম পাড়ে আগুন জেলে চারপাশে গুটিসুটি হয়ে বসে শীতার্ড 
গণসেনা দেখল যে, পরব পাড়ের যে জায়গাটা খানিক আগে তারা ছেড়ে এসেছে, 
বর্ণঅয়ালিসের লাল-কোটয়ালা সৈন্য, ঘাথরাপরা হাইল্যাণ্ডার এবং সবজে ডীর্দ- 
পরা হেসিয়ানরা সেই দিকেই মার্চ করে এাঁগয়ে আসছে । হাজার হাজার 
নয়ামত বাঁটশ সোৌনিকের ডীর্দর চেকনাই...তাদের মার্চ করবার নিখুত ভঙ্গ? 
, নদভনরে আপনা থেকে সুশৃংখলভাবে সার বেধে দাঁড়াবার কায়দা ..মেঘাচ্ছন্ন 
কাঁলমাখা শীতের আকাশের পটভূঁমিকায় বিপদসঙ্কেতের মত পদাতিকদের 
অনুবতর্ঁ শত শত কামানের ঘর্ঘর শব্দ.. অগুণাঁত রসদের গাঁড়র 'মাছল... 

বাঁশনওয়ালাদেরর সমবেত সঙ্গত ..ব্যাঙের ছাতার মত যন্রতত্র একসঙ্গে গাঁজয়ে 

ওঠা দাদা ভাঁবু...এ পাড়ের শীতকাতর অধনগ্ন ভীতাবহহল বুভক্ষু মহা- 
দেশীয়দের চোখের সামনে এক বিভীষকাময় দৃশ্য তুলে ধরল। নদীতনরে 
মার্চ করতে করতে বাঁশওয়ালারা বাঙ্গ করে বাজাচ্ছেঃ টাট্ট: ঘোড়ায় চড়ে 
ইয়াংক বাবু গেলেন লণ্ডনে। 

খাঁনকবাদে সূর্ঘ হেলে পড়ভেই মেঘের প্রাচরে চিড় খেল এবং সেই ফাটলের 
মধ্য দিয়ে চুইয়ে এক ঝলক আলো এসে পড়ল বৃটিশ ছাউানতে। তখন এই 
আলোকস্নাত অপূ্্ব দৃশ্যটি অসম্ভব ও কাল্পাঁনক বলে মনে হল। 

প্রধান সেনাপাত, নক্সা, গ্রান, পুটনাম, মিফালন ও মার্কার এক জায়গায় 
দাঁড়য়ে ছিল। নক্স বললেই জীবনে আম এমন দৃশ্য দৌখাঁন। 

ভারী সুন্দর! বড় আদমী আস্তে আচ্তে বল্লেন। 

-তবুও আমরা চলোছ। িফলিন ভাবল । 
ইংরেজদের আভপ্রা় আমি বুঝতে পাঁরনি। নক্স বলে ভয়কাম্পত 

সুরে ।_আজ কতাঁদন হলো আমরা ওদের সঙ্গে লড়াই করছি এবং একটানা 

পাঁলয়ে চলেছি। কিন্তু ব্যাপারটা যে এত ঘোরালো হবে, আগে বুঝতে 

পাঁরাঁন। জানবো কি, কোনাঁদন চিন্তাই তো কাঁরনি। 
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-চিন্তা করেই বা লাভ কি? বিরন্তুভাবে মাকার বল্লে।_ আমাদের সামনে 
অম্নানভাবে দাঁড়ানো ওদের কৌশল। ভেবে কিছু লাভ হবে না। 

অশ্নকুণ্ড ফেলে সৈনিকরা নদীর পাড়ে জটলা করে দেখছিল বৃঁটিশদের। 
তাদের দিকে ইঞ্গিত কবে গ্রীন বল্লেঃ ওপারের দৃশ্য দেখলে ওদের মনটা খুব 
খুশী হবে না। 

_ীনশ্চয়! ভাঁজীনয়ান সায় দিয়ে ধল্েন।নদীর পাড় থেকে অন্তত 
মাইলখানেক দরে আমরা ছাউনি ফেলবো । 

_তব দৃশ্যটা দেখতে পেয়ে আম খুশীই হয়োছি। গম্ভীরভাবে নক 
বল্লে।_ আমার বশবাস, যাদের সঙ্গে লড়াই ঝলাছ 'কম্বা যাদের ভয়ে পালাচ্ছ, 
তাদের চিনতে পারলে ভালোই হয়। : 

পরদিন সকালবেলা ভাঁজীনয়ান ও প্রন একসঙ্গে নদীর উজানে মাইল 
দশেক ঘে।ড়াম চডে গেলেন। ওপারে বশ টউহণদারও বেরুল নৌকার খোঁজে । 

_একখানা নোকাও পাবে না। খাণকটা সন্তম্টভাবে বড় আদমলী বল্লেন। 

_তা পাকে না! ি্ত ওরা বাঁ” ভেপ্ট-টাউন অবাধ এাগয়ে যায়” 
_-সে অনেক পথ। শীতঙটা আম।দেব মত ওদেরও ভালো লাগবে না। 
--তাহলে আমাদের এই ভাবে ছেডে দিয়ে তো আর চলে যেতে পারে না। 

-কেউ কেউ যাবে, কেউ হয়তো থাকবে! 
নদ পার হতে িছুভেই পারবে ন। ওরা। নজেকে প্রবোধ দল গ্রীন। 

তারপর চিন্ত৩ ভাবে বলেঃ 1কন্তু পাব হতে পারলে বিপদ আছে। 

কাজে +1কম্বা বাক্যে বিপ্লবকে এতকাল যারা সমর্থন করে এসেছে, 

ফলাডেলাফয়ার সেই দেশ-প্রোমিকেরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। এককালে 
সৌভ্রান্র-বন্ধনে আবদ্ধ শহরাঁটর সে চেহাবা বদলে গেছে। বহ্াঁদন পৃবেই 
ভ্রাতৃত্বের বন্ধন "ছিন্ন হয়ে গেছে । সত্য বটে মহাদেশীয় কংগ্রেসের অধিবেশন 
এইখানেই হয়োছল। এই শহরেই স্বক্ষারত হয়েছিল স্বাধীনতার সনদ । 
তথাপি গফলাডেলাফগ্ায় এখন বিদোহীর চাইতে টৌরীদের সংখ্যা বেশী। 

সামানা বাঁওক্রম ছাড়া টোরাীরা দ্যাট টধমপল্থী ধলে ভাগ হয়ে পড়েছিল। 

একপক্ষে ছিল খানদানন পাঁরবার, ধনী, শাসাল আভজাতেরা। অপর পক্ষে 

জমায়েং হয়োছল ঘত অধঃপাভিত ভবঘুরে পরগাছার দল -সমাজের যত গাদ 

ও গাঁজলা। কোয়েকাররা সাধারণতঃ দূরে সরোছিল। কম্বা দু চারাট বাতি- 
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ক্লম ছাড়া টোরীভাবাপন্ন ছিল। এই দুই দলের মাঝখানে বিপ্লবকে বাঁচিয়ে 
বেখোঁছল মধ্যবিত্ত কাঁরগর কর্মকার রাজাঁমস্তী দোকানদার মদ্রাকর নাবিক 

ছোটখাটো বেপারী দেরাজ ও চাকাওয়ালা, নলওয়ালা কীচওয়ালা বস্মাবক্কেতা 
জাঁতাকলওয়ালা ছুতোর এবং শঙাঁড়। আর এদের সঙ্গে জুটোছল গকছু 
চোরাকারবারী, দলদসাঢ এবং সরকারী সনদপ্রাপ্ত বে-সরকারী রণতরীর ফিছু 
নৌ-সেনা। এই পীড়মাতাল ইতর গুণ্ডাদলের আফ্ডা ছিল দেলওয়ারে 
উপকূলে । 

টোরীরা এতকাল নীরবে সুযোগের প্রতীক্ষা কবাছল। তারা জানত যে 
, বৃঁটিশরা আচিরেই মহাদেশীয় জনতাকে ধূলোর মত উঁড়য়ে দেবে। কিন্তু 
কোন সংগঠন ছিল না তাদের । বিদ্রোহীদের হাতে [ছিল গণসেনা, মুরদ 
ভাব যাই হোক। ইদানশং ভাঁজীনয়ানের পরাভ়ত পল্টন থেকে মিফালন এসে 
পমকে শাসয়ে অনুবোধ কবে বিদ্রোহী গণসেনার অধেকি নিয়ে চলে গেছে। 
এইটেই চেয়েছিল টোরারা। 

সহসা তারা উপলাব্ধ করল যে তাদের দন এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে সাহসও 

বেড়ে গেল। ানর্ভষে আত্মপ্রচার করল। দবছা-জানালা বন্ধ করে তারা 

চাঞ্র-বাকরদের অস্তসাজ্জত করল। এক মগ রাম আর দয একটা রূপার 
€খ1লংয়েব বানগয়ে সহজেই যাদের কেনা যায়, শহরেব সেই গাদ ও গাজলার 
হাতে হাতিয়ার তলে দিল। সংখ্াহানিব দরুণ শান্তহীন গণসেনা বেশ বুঝতে 
পারল যে মহাদেশয় ফোৌজ ভেঙে পড়ছে । চৌরীদের বিনুদ্ধে কোন কড়া 

বাবস্থা গ্রহণ করতে তারা স্বভাবতই ইতস্তত কবল। গুজব রটে গেল যে 

দেলওয়ানে নদী বরাবর নৌবহর িষে এসে ইংরেজরা শহর দখল করবে । হাদি 
সাঁঙ।ই তাই হয়, তাহলে তাদের ঘরবাড়ী পাঁরবার-পাণিজনের কি দশা হবে? 
এইভাবে ফিলাডেলফিয়া দুটি সশস্ত্র শিববে বিভন্ত হমে পড়ল। কিন্তু 

[বপক্ষকেে আরুমণ বা ঘায়েল কববাব সামর্থা ছিল না কোন পান্ষের। মহা 

দেশিয় কংগ্রেসের সদস্যদের বিন্ দৃঁত্টি সম্মৃখে কেনল গ্রাণদণ্ডিতের মাছল 
এবং পাইকারী ফাঁসিব ছবিই ফটে উঠল। হতব্চাদ্ধ হয়ে ভাঁনা পরস্পরের 
নৃখ চাওয়া-চাওায় করতে লাগলেন। হঠাৎ তলা কাষ পদ্ধাঁড বদলে দলেন। 

এতদিন পর্যন্ত ভািনিনানই হাঁদেল ্বাছে সাহাযেব আনেদন জানিষে 
এসেছেন। এখন কংগ্রেস উলটে হাঁ লাছে সাহায্য পাঠাবার সাঁনিবম্ধ অনু 

রোধ জানাতে লাগল। 
_তাঁম দি করতে পাঁর 2 পুনামকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি ।- পাঠাবার 
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মত কোন লোকই আমার হাতে নেই। তোমাকেই ওখানে যেতে হবে ইমত্রায়েল। 
ওখানকার গণসেনা দিয়ে কতোটা কি করা যায় দেখোগে। 

পুটনাম বৃদ্ধ হয়েছেন, তায় আবার রুগ্ন ও ক্লান্ত। রান্রে নিজের খামারের 
স্বপ্ন দেখে কশকয়ে কে'দে ওঠেন। 

-আর কার উপর আম নিভর করতে পার বলো! খিটাঁখটে মেজাজে 

বল্লেন বড় আদমী। আমি জানি ইন্ত্রায়েল, তুমি ক্লান্ত। শহরে গেলে হয়তো 
বিশ্রাম করবার সুযোগ তুমি পাবে। 

বিশ্রাম যা হবে, বুঝতে পারাঁছ। বীবদপ্ভাবে পুটনাম বল্লেন। 
সেখানে গিয়ে আমায় নরকের মধ্যে পড়তে হবে । যা শুনলাম তাতে মনে হচ্ছে, 
ওরা সবাই ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন । সে ক্ষেত্রে আম গিয়েই বা কি করবো 2 

_যাই করো, কিছু না করার চাইতে তো তা ভালো হবে! 

-ইংরেজরা যাঁদ সাত্ই এসে পড়ে! পঃটনামের আপাত্তর সুর তখন 
নরম হয়েছে । তবু অপ্রসন্নভাবে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি। 

_যতটা পারো লোকজন আর রসদ সঙ্গে নেবে, তারপর পিছ হটবে। 

--আমি এত ক্লান্ত যে আর পারাছনে। অনুযোগের সূরে পুটনাম বল্লেন । 
-শরীর আপনারও ভালো না: কন্ত আপনাকে তো বাতে কষ্ট পেতে হয় না! 

_দুদ্দন কাটিয়ে দেবার জন্য নিয়তই ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি 
শাল্তভাবে 'িয়াল-ীশকারী বলেন । _তহোমার জনাই প্রার্থনা করাছ ইন্ত্রায়েল। 
আর সবাইর মত তোমার বয়স কম নস। কত আমার বর়নও কম হলো না। 

দেহ যখন বশে থাকে না তখন ষে ক অবস্থা হয়, আমও কতকটা বাঁঝ। 
-শুরু হবার সময় বাপারটা এত সহক্ত ছিলো! ক্ষুগ্রভাবে বলেন পুটনাম। 

-সব কিছুর আরম্ভই সহজ! 
দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে গজগজ করতে করতে প্টনাম ঘোড়ায় চড়ে চলে গেলেন। 

কন্তু ফিলাডেলাফর়া৷ পেপছে তানি দেখলেন যে গবনমেন্টের নাঁথপন্র যা কিছ 
অবাঁশ্ট ছিল, সব একখানা গাঁড়তে বোঝাই করে কংগ্রেস ইতিপবেই 
বালাটমোর চলে গেছে । পুউনামের সর্বাঙ্গ বেদনায় টনটন করাছিল। তবু 
এক জায়গায় বসে তানি প্রধান সেনাপাঁতির কাছে প্র লিখলেন। 

গলায় পশম মাফলার জাড়য়ে, চশম্াটা আলগাভাবে নাকের ডগায় 

ঝুঁলয়ে ভাঁজানয়ান বসোছিলেন আগুনের দ্ুল্শীর সামনে । মাথায় ছিল পুরনো 

আঁটসাট একটা টুপশী। কদর কার্যালয় 1হসাবে বড় আদমী যে ভাঙাচুড়া 
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কুণ্ড়েখানি ব্যবহার করাছলেন, কিছুতেই তা গরম হতে চায় না। সাদ 
লেগে প্রধান সেনাপতির চোখ লাল এবং নাকটা চকচকে হয়েছে। অনবরত 
হাঁচছেন তিনি। গ্রীন ঘরে ঢুকতেই হাতের ইশারায় একখানা নড়বড়ে চেয়ার 
দেখিয়ে বল্লেন বসো নাথানেল। এই চেয়ারখাঁন এবং 'লকাঁলকে এক- 
খানা টেবিল ছাড়া আর কোন আসবাবপন্রই ছিল না ঘরে। 

_ফ্লিপটা সাদর পক্ষে খুব উপকারী স্যর! গ্রীন বল্লে। 
_আর কত ফ্রিপ একটা লোকে খেতে পারে বলো! প্রায় সেরটাক খেয়েছি, 

শকছুই হলো না। 

সন্তর্পণে চেয়ারে বসে সহানুভূতির ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল গ্রীন। ঠান্ডা 

তারও খুব লেগেছে । আগুনের এত কাছে সে ঘেসে বসল যে লকলকে 
আগুনের শিখা তার হাঁটু ছোঁব ছোঁব হল। 
-এই, আগ্ন ধরে যাবে। লম্বা আদমী সাবধান করে দিলেন। 
ধন্যবাদ, স্যর! এঁদকে বড় গা কামড়ানে শীত-বদ্ড বেশী আদ্রতা । 

কেন ভাকে ডেকে পাঠান হয়েছে শুনবার আগ্রহে হাঁট্দুটো জোড়া করে 
দুহাতে চেপে বসে রইল গ্রীন। 

_কংগ্রেস চলে গেছে ফিলাডেলাফয়া ছেড়ে । লম্বা আদম বল্লেন । 

_সে কি? 

_ঠিকই করেছে । যতাঁদন গবর্ণমেণ্টের আস্তত্ব থাকে ততাঁদনই বিপ্লব 
বেচে থাকে । বন্দী হবার চাইতে পাঁলয়ে যাওয়া বরং ভালো । 

-কোথায় গেলো ? 

-বোধ হয় বালটিমোরে। মাঝে মাঝে আমার শংকা হয়, ওরা হয়তো হাল 

ছেড়ে দয়েছে। 

গ্রীন কোনাঁদনও ভাঁজীনয়ানকে এভটা ক্লান্ত, এমন বিমূঢ় হতে দেখোনি। 
1তাঁন যেন অনেকটা বাঁড়য়ে গেছেন। বুকপকেটে একখানা পন্ন খংজতে 1গয়ে 

তাঁর 'বরাট হাতখানা ঈষৎ কেপে উঠল। এমন ভঙ্গীতেও কোনাঁদন কথা 

বলেনান তান তাঁর কণ্ঠস্বরে আভিজাত্যের গর্ব বা কর্তৃত্বের লেশমান্র 

ছল না। 

কারা স্ার* ভাঙ্গা গলায় [জজ্তাসা করল গ্রীন। 

_কংগ্রেস। 

ঘাড় ঝেকে আপত্তি জানাল গ্রীন। 
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-'সব কিছ তারা আমার উপর ছেড়ে 'দিয়েছে। ব্যাথতকণ্ঠে বল্লেন 
বড় আদমী। 

-আর ?ক ছেড়ে দলো স্যর ? 

_গবর্ণমেন্ট। কিন্তু আম তো কোনোকালেই এ কর্তৃত্ব চাইনি। একলার 
কাধে আর কত বোঝা বইবো বলো £ 

গ্রীন একদুম্টে চেয়ে রইল তাঁর 'দকে। 

-শোনো, পড়ে শোনাচ্ছি তোমাকে । চশমার মধ্য দিয়ে চিঠিখানির দিকে 
চেয়ে তিনি পড়লেন_ "তাহারা কেংগ্রেস) ভিল্নরূপ আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত 

সরকারী দপ্তর ও যুদ্ধপাঁরচালনা সংক্রান্ত যাবতীযব বিষয়ের সর্বময় ক্ষমতা 
ও কৃতৃত্ব জেনারেল ওয়াশিংটনের উপর আর্পতি হইল ..।” 

_ এ ক্ষমতা যাঁদ আর কোনো লোককে দেওয়া হতো তাহলে সাঁত্যই চিন্তিত 

হভাম। কিন্তু এ তো আপনাকেই দিষেছে সার! তবে আর ভয় সের 2 
গ্রগন বাধা 'দয়ে বল্প। 

ব্যাপারটা তা নয়! তাতে এমন কিছু এসে যায় না। িসের জন্য 
আমরা লড়ছি বলো? আমরা কি একটা জাতির উপবৰ একজনেন কতৃত্ব 

প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করাঁছ ? 
- ভগবানের নামে হলপ করে বলতে পাবি, বিশ্বাস করুন, ও ভয় আম 

কার না স্যর! কিন্তু কেন ওবা দিল বলতে পারেন ? 
_ ওরা ভেবেছে সব শেষ হয়ে এসেছে, তাই খড়কুটো আকড়ে ধরছে। 
_-আপনারও বিশ্বাস, সব শেষ হয়ে এসেছে? মৃদুকণ্ঠে জজ্ঞাসা কবল 

গ্রীন। 

জান না। বড় আদমী বলেন ।-বলতে পার না। 

সেই হমশাভল ঘরেই সমর মল্ত্রণা-সভার বৈঠক ডেকে ছিলেন প্রধান সেনা- 
পাঁত। গ্রধন, নক, মাকার, মিফাঁলন, স্টার্লং এবং জন ক্যাডোয়ালেডার বসে- 

[ছিল তাঁর চারপাশে । পূটনামের প্রভাবে পড়ে লাডেলাফয়ার তরুণ যুবক 
ব্যাডোয়ালেডার একদল স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে চলে এসেছে । কিন্ত দেলওয়ারে 
নদশতপরে যেসব দৃশ্য সে দেখেছে, তাতে রীতিমত ভড়কে গেছে ঘুবকটি। 

ক্যাডোয়ালেডারেব পরনে অবশ) ফিলাডেলাফয়ার দজ'র তৈরী আনকোরা 
সূটঙ। ?কন্তু তার পোশাক ছাড়া আর সবাইর পাঁরধেব শতচ্ছিন্ন, তাঁলি- 
লাগান। প্রধান সেনাপাতির নীল কোট ও বাফ ব্রিচেজের অনুকরণে বাই 
এবা জযত্ে উীর্দ বাঁণয়োছিল। কিন্তু আজ সকলেরই পরনে পুরনো ব্রিচেজ, 
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গায়ে ব্যবহৃত বেমানান তাঁতেবোনা কোট । চরম দূদর্শাগ্রস্ত নোংরা এবং 
ভগ্নোৎসাহ যে জিনিসাঁটকে তারা পল্টন বলে ডাকেন, তার চেহারাও দেখেছে 
ক্যাডোয়ালেডার। আজকের এই বৈঠককে সমর মন্্রণা-সভা বলে গণ্য করা 
ঢবম হাস্যকর স্বপ্নের সামল। 

যে অবস্থায় [তাঁন সর্বময় কর্তৃত্ব পেয়েছেন তার বিবরণ শুনিয়ে বিনশত 
অনুনয়ের সুরে ভাজশীনয়ান বলেনঃ বন্ধুগণ! এ আকাঙ্জণা কোনাদনই 
আমার ছিলো না। বশ্বাস করো, কোনোঁদন চাইীন এ কর্তৃত্ব। আমাদের 
কংগ্রেসকে আম সুমহান সাহসন প্রাতিষ্ঠান বলেই গণ্য কি : এবং আমার 
সমস্ত কাষেরি জন্য কংগ্রেসের কাছে দাঁয়ত্বশশীল বলে মনে কাঁর। তাঁর কণ্ঠ- 

“স্বরে ব্যঙ্গ বা ভাচ্ছল্যের বিন্দুমাত্র আভায ছিল না।_এখনও নিজেকে আম 
তার কাছে দায়ত্বশীল বলে গণ্য করবো। কোনো অবস্থাতেই এর নড়চড় হবে 
না। যে মহান উদ্দেশ্যের জন্য কংগ্রেস কাজ করে যাচ্ছে, তাতে সকলেবই 
তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত এবং তার সেনাবাহনী, যা পারচালনার 

গৌন্নব আমার উপর আঁর্পিত, সেই পল্টনকেও উদ্দেশ্যের যোগ হতে হবে। 
তবু সাময়িকভাবে নিজের দাঁয়ত্বে কিছু কাজের ঝাক্ক আমাকে নিতে হবো 
কেনোনা কংগ্রেসের পক্ষে সে সব কাজ বিচার বিবেচনা করে দেখা অসম্ভব । 

_এতকাল আমরা [পিছু হটোছ শুধু সৈন্যবাহনী বাঁচিয়ে রাখবার জন্য। 
সৈনাবাহন? বাঁচিয়ে রাখার অর্থ দেশকে বাঁচিয়ে রাখা । কল্তু আজ আমরা 
এমন এক অবস্থায় এসোছ যখন আবার পশ্চাদপসরণ করতে গেলে যা 

আমাদের এখনও আছে তা-ও শেষ হয়ে মাবে। আমাদের এখন পালটা 
আঘাত হানতে হবে। জানি না, যে উদ্দেশা  নয়ে আমরা লড়াঁছ পাল্টা 
আঘাতে তার নতুন অধ্যায় শুরু হবে, না সব টুকেবুকে যাবে। কিন্তু জাঘাত 
আমাদের হানভেই হবে। আর বিলম্ব করলে সে সুযোগ কোনাদনই মলবে 
না। 

অপলক দৃন্টিতে সেনানীরা চেয়ে রইল তাঁর মুখের দিকে। প্রধান 
সেনাপাঁত কি সহসা পাগল হয়ে গেলেন নাকি 2 পরস্পর মূখ চাওয়ান্াঞ্ডায় 
করল সেনানশরা। সে দিকে লক্ষ্য না করে তিন বলে চল্লেনঃ 

দুর্ভাগ্যবশতঃ, আমাদেবক দেশ ও ক্প্রেসের তেমন আর্থ নেই। 
যা ছিলো তা-ও ইতিমধোই খরচ হয়ে থেছে। দেশের আরও 1কছু 
শাঁসালো পাঁরবার যাঁদ আমাদের আদশেরি প্রতি আাকুন্ট হন, তাহলে হয়তো বা 

অবস্থার পাঁরবর্তন হতে পারে। কিন্তু আমাদের দলে যারা রয়েছে সাংসারিক 
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ধনসম্পদের দিক থেকে তারা গরীব। তা ছাড়া দেবার মত যা কিছু ছিলো. 
অনেকেই দিয়ে দিয়েছে। আমাকে ধনী বলে গণ্য করা হয়। আমার বিশ্বাস, 
কিছ অর্থ আমি সংগ্রহ করতে পারি। আম জানি, খুব সামান্য ছুই 

আছে তোমাদের। তবু আমার বিশ্বাস, যথাসাধ্য সাহায্য তোমরাও হয়তো 

করবে। কিন্তু সে যা-ই হোক, পল্টনে নাম লেখাবার জন্য মানুষকে আকৃষ্ট 
করতে হলে 'বাভন্ন কাজের জন্য আমাদের 'বাভন্ন ধরণের বকাশশ ও পুর- 
সকার ঘোষণা করতে হবে। আমাদের বর্তমান দুর্শার কথা নতুন করে 

বাঁঝয়ে বলবার আবশ্যক বোধ হয় হবে না। কর্নেল ক্যাডোয়ালেডার সময়- 
মত পেশছান সত্তেও কয়েকাঁদন পরে আমাদের হাতে দু হাজার সৈনিকও থাকবে 
না। কিন্ত সেজন্য হতাশ হবার কোনো কারণ আম দোঁখ না। বরং এই, 
অবস্থায় দ্বিগুণ উৎসাহে অক্লান্ত চেম্টা করবার প্রয়োজননয়তা প্রতিপন্ন হয়। 

একটু থেমে তিনি ঘুরেফিরে সবাইর মুখের দিকে তাকালেন। নক্সের 
চোখ ভিজে উঠোছিল। কোনক্ুমে গাম্ভীর্য বজায় রাখবার জন্য আপ্রাণ চেঙ্টা 
করাছল গ্রন। স্টাঁলং শন্যদ্যান্উতে চেয়েছিল সামনাসামনি । চরম 
বার্থতার ছবি ফুটে উঠোঁছিল মিফাঁলনের 'নম্প্রভ হতাশ দৃষ্টিতে । 

_-তোমরা সবাই আমার পুরনো সহকর্মী । মৃদুকণ্ঠে বল্লেন বড় আদমী। 
--চরম দুঃসময়ে আমার সঙ্গে একসাথে যে বোঝা তোমরা বয়েছো, তার জন্য 
প্রত্যেককে ধনাবাদ জ্ঞানাচ্ছ্ি। 

কথা শেষ করেই উঠে দাঁড়ালেন প্রধান সেনাপাঁতি এবং ধীর পদক্ষেপে 
বোঁরয়ে গেলেন। 

লী'র গ্রেপ্তারের সংবাদ নক্সকে সব্রথম গ্রীনই জানায়। 

_-বন্দী হয়েছে না আপদ গেছে! শয়োরটাকে আমি ঘৃণা করতাম । 
--কথাটা ওপকে বলবে নাক হ্যাঁর* গ্রীন জিজ্ঞাসা করে। 
--ওপ"র কাছে বলতে পাঁর না। 

--তার পল্টনই বা গেলো কোথায় ৮ পাঁচ হাঙ্জার্ন লোকের পল্টন! হায় 
ভগবান, জেলেরাও রয়েছে সে দলে! তোমার মনে পড়ে হ্যার, পেলসপয়েন্টে 

জেলেরা কি কাণ্ডটাই না করোছলো? মনে রাখবার মতো এঁ একটি ঘটনাই 
তো আছে। কোথায় গেলো তারা? 
_সংবাদদাতার কাছে কি শুনলে? সে স্ীলভানের কাছ থেকে আসোন 2 

সুিভানই তো এখন ওদের কমাপ্ডার, তাই নাঃ 
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-সে তো বল্লে যে সুভান আরও খাঁনকটা উত্তরে নদী পার হবার চেষ্টা 
করবে । 

_এ কঈদন আগের কথা? ৃ 

-দিন কয়েক হবে। কর্ণঅয়ালিস যাঁদ তাদের "বিচ্ছিন্ন করে না ফেলে 

থাকে, এতদিনে তাদের আসা উচিত ছিলো। আর তাই যাঁদ হয়ে থাকে... । 

হতাশভাবে ঘাড় ঝাঁকাল গ্রীন । 
_লী'র সঙ্গে সরাইখানায় ছিলো কে; নক্স জিজ্ঞাসা করে। 
_উইলকিনসন নামে একটা পাজী বজ্জাত। গেটসের লোক। আমি 

চিনি ব্যাটাকে। বয়স বেশী হয়নি, দন্ত নেহাৎ বাজে ছেলে। সে বল্লে কিনা, 
,সে লড়াই করতে চেষ্টা করেছিলো! কিন্ত আম হলপ করে বলতে পারি, 
ডাহা িথ্যা কথা । সাত্যই যাঁদ সে সরাইখানায় থেকে থাকে, তাহলে আম 
জান, কেন সে সেখানে গেছলো। 
সংবাদ শুনে উান কি করলেন: মাথার ইশারায় ভাঁজানিয়ানের সদর- 

ঘাঁট দোখয়ে নক্স জিজ্ঞাসা করল। 
_তোমার কি মনে হয় হ্যারত শিক করতে পারেন 2 

জানি না। তবে আমার মনে হয়, পল্টনের কথা ভেবে ডীদ্বগ্ন হয়ে 

পড়েছেন। 
-মোটেই না। বিরভ্তভাবে গ্রীন বল্পে। -তিনি ভাবাছিলেন লী'র জন্য। 

আম তোমাকে বলাঁছ হ্যার, লী বন্দী হওয়ায় টান ভেঙ্গে পড়েছেন। 

বুঝলে; কেন2 কারণ তান একজন সহকর্মী, একভুন মহান নেতা এবং 

[নিঃস্বার্থ দেশপ্রোমক হারালেন। সংবাদ শুনেই লীকে বিনিময় করবার 

উদ্দেশো কর্ণঅয়ালশের কাছে দূত পাঠিয়েছেন। লী'র বিনিময়ে বৃটিশ 

পক্ষের যত লোক আমরা বন্দী করেছি, প্রা সবাইকে ফিরিয়ে দিতে চেয়ে- 

ছেল। শুধু কি তাই2 ক দিতে চান নি বলো! লীকে ফাস দেওয়া 

হলে কত কণ যে করবেন বলে ভয় দোঁখয়েছেন তার ইয়ন্তা নেই। 
_কেনো5 সরলভাবে িজ্ঞাসা করে ক্স । 

_ জান না। ওর মনের কথা বুঝবার চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছি। এ পদে 

_লশ'কে ওরা কাস দেবে বলে মনে করো ক 2 

দিতে পারে । জানো না, লী এককালে বৃটিশ ফৌজদার ছলো! 
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চারাদন পরে, বিশে ভিনেম্বর, লীঁর 'ছন্নাভন্ব, রেশজজর পল্টনের 

অবশিষ্ট সৌনিকেরা দেলওয়ারে নদীতীরের ছাউীনতে হাজির হল। হোয়াইট- 
প্লেইনসে পাঁচ হাজার ইয়াধীক ফৌজের যে পল্টন লী পাঁরচালনা করোছিলেন, 
সেই বাঁহনীভে এখন দূ হাজার সৈনিকও অবশিষ্ট নেই। দারুণ শীতে এই 
ইয়াংধাকরা নীলচে বিবর্ণ হয়ে গেছে । সবাইর পারচ্ছদ শতচ্ছিন্ন। কারও পা 
কেটে গেছে। কারও থে'তলেছে। দরদর ধারায় রন্ত পড়ছে কারও পা 'দয়ে। 
পা টেনে ছাউানতে ঢুকে অন্ধের মত হুড়ম্দাড় খেয়ে অনেকেই ছুটল 
আগুনের দিকে । দুচার জন পড়ে গেল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমে অচৈতন্য 
হল। বাৃঁটিশদের ভাঁওতা দেবার জন্য পুরো এক সপ্তাহ তারা একেবে'কে: 
পাঁলয়ে বোঁড়য়েছে। কিন্তু ধরা দেয়ান। শেষ পযন্ত শর্ুর বেষ্টনী পার 
হয়ে এরা ষে আসতে পেরেছে, এই পরম আশ্চর্যের বিবয়। এদের দলে 

একমান্র মাধ্লহেডের জেলেদের কোম্পানীর মধোই খানকটা শৃংখলা বা 

আশার আলো চোখে পড়ে। জেলেদের নল জ্যাকেট ছেণ্ডা নেকড়া হয়ে 
গেছে। পায়ে জুতো নেই কারও! তব এখনও তারা জোট ভাঙ্গোন। 

তাদের বিশঈর্ণ লম্বা ইয়াধাক মুখ আগের চাইতে আরও দু তামান্ডিত, আরও 

কঠোর দেখাচ্ছে। 

ক্লান্তি ও অনিদ্রায় টলতে টলতে একগাল দাঁড়গোঁফ নয়ে রন্তচক্ষু 
শবভ্রান্তদ্য্টি সুলভান হুড়মুঁড় খেয়ে ভাঁজানয়ানের সামনে গিয়ে বলেঃ 
আমার মাফ করতে হবে স্যর! িছু কাপূুরূৰ আসবার পথেই ভেগে গেছে ॥ 
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পুনরায় দেতওয়ারে আতিক্রঅ 

এক কলসা গরম ক্লিপ সামনে নিয়ে বহ্াদন পরে গ্লোভার ও ভাজ"- 
বনয়ান আবার মুখোমাীখ বসলেন। দুজনের হাতেই পূর্ণপান্র। শ্লোভার 
বশ্রাম করে কাঁময়ে নিয়েছে। আগের চাইতে অনেক শণ দেখাচ্ছে শিয়াল- 
ধাশকারীকে। গাল বসে গেছে। চোখের নীচে গঙীর কালির পোঁচ। 
উভরেই উভয়ের পাঁরবর্তন লক্ষ্য করল। নতুন পাঁরবেশ উপলাব্ধি করে 
দুজনেই সহজভাবে মেনে নিল এই অপারহার্য রূপান্তর । দক্ষিণ-পূর্বা- 
ণলের শীতের প্রভাব কতকটা কাঁটয়ে উঠেছে গ্লোভার। মানুষের অন্তরের 
নগন মার সে দেখেছে । পেলস্পর়েণ্টে যে করুণ ছবি সে দেখেছিল, এ 
দৃশ্য তার চাইতেও মর্মীন্িতিক। শিয়াল-শকারীর মতই সে পথ বেছে 'নয়েছে। 

যতদর প্রয়োজন সেই পথে চলতে সে ব্দ্বপারকর॥। দুজনেই সমবয়সখ। 
উভয়ের প্রকৃতিতে খানিকটা মিল থাকলেও, আমলও ছিল প্রচুর । গ্লোভার 
স্পম্টই বুঝতে পারল যে, শিয়াল-শিকারীর মধ্যের আভিজাত মানুষাঁট মরে 
গেছে। ঠিক উপলাত্ধ করতে শা পারলেও, ভার মনে হল যে, টোঁবলের 
বপরীতি দিকে বসা মান্বাঁটিত্র মধ্যে এক বিস্ময়কর নতুন গর্ব ও নয়া আদশ- 

বাদ দানা বেধে উঠছে। উভয়েই তারা নঃসগ। পরস্পরের সানধোও এই 

নিঃসঙ্গতা দর হবার নয়। তবু এই একাকাত্ব সত্ডেও পরস্পরকে বুঝতে 
তারা ভূল করল না। 

হাতের গ্লাশে ঢুমুক দিয়ে [শয়ালনশকারা বলেনঃ তডেমাকে দেখে বন্ড 

খুশী হয়েছি কর্ণেল। কতোঁদন পরে দেখা হলো। 

সাবনয়ে মাথা নাড়ল গ্লোভার। তাল গম্ভীর মুখে মদে; হাঁসিবেখা ফট 
উষল। 

_ প্রথমদিকে জেলেদের আমি হিসেবের নধোই ধরিনি। আধাপরিহাস- 

চলে বল্লেন শিয়াল-ীশকারখ । বুঝতে পাঁরান যে আমার জীবন, আমার 

পল্টন, আমার জাতির আদর্শ তাদের উপর এতোট্রা ার্ভর করবে। 
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_-আপাঁন মহান স্যর! গ্লোভার বল্লপে। তার কোঁচকান রোদে-পোড়া 
মুখে খুশীর আমেজ দেখা দিল। 
-তোমার কাছে আমরা অশেষ খণী। 

-না না, তেমন আর কি। 'িচলিতভাবে জবাব দল গ্লোভার। 

যাই হোক, তুমি এখানে এসেছো এইটেই বড় কথা । দ্যাখো, প্রশংসা 
করবার ভাষা কোনাঁদনই আমার তেমন আসে না। 

-আমিও প্রশংসায় খুব স্বাস্ত বোধ কার না স্যর! 

গ্লাশের 'ফ্রুপ শেষ করে শিয়াল-ীশকারী বলেনঃ আমার মাথায় একটা 
প্ল্যান এসেছে । 

ইয়াংক কর্নেশি আরও খাঁনকটা ঝ:কে বসল। 

_ভানি, পাগলাম...বহুৎ ঝঞ্জাট .। দুজনে গ্লাশেই আরও খানিকটা 
'ফ্ুপ ঢাললেন তিনি। তারপর উষ্ণ কড়া রামেব দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে 
বলেনঃ তোমায় আমার দরকার আছে। তাঁম না থাকলে সে কথা 'চন্তা 
করাও অর্থ হশন। 

_দেলওয়ারে পার হবার কথা? চাপা গলায় বলে গ্লোভার। তার কণ্ঠে 
সংশয় ছিল না, ছিল কিছুটা শংকা। 

1শয়াল-শকারাী মাথা নাড়লেন। 
তখন মার্বলহেডের লোকাঁট হেসে বলেঃ আম বুঝতে পেরোছিলাম। 

বুঝোঁছলাম, তাই হবে। তাছাড়া আর কি হতে পারে বলুন? 

মনের কথা সাঁজয়ে গুছিয়ে চটপট প্রকাশ করতে কোনকালেই তানি 
পারেন না। ওবু আজ স্ধচ্ছন্দভাবে বলে চলেনঃ বৃটিশরা চলে গেছে। 

িউইযর্কে গা সে'কতে গেছে জামানদের রেখে । আমাদের তারা গ্রাহ্যের 
মধ্যেই আনে না। ভালোই হলো, জ্যাগারদের সঙ্গেও আমাদের একটা 
মোকাবিলা হওয়া দরকার! অনেক [কিছুর শোধ নিতে হবে। 

প্রধান সেনাপাঁতিব কথায় এমান উচ্ছবাীসত ভাবাবেগ, কোনাঁদন কারও 

নজরে পড়েনি। মনের এঁদকটা [তান চাপা রেখোছিলেন। তাই শুধু 
গ্লোভার নয়, কেউই এতকাল টের পায়ন। কন্ত বাঁধ আজ ভেঙ্গে গেল। 

উচ্ছ্বাসভরা কণ্ঠে তান বলতে লাগলেন£ খন করাই যাদের পেশা, সেই 
জ্যাগারদের ওরা নদীর ওপারে রেখে গেছে। নিজেদের দেশ যুদ্ধে লিপ্ত 

বলে এরা যুদ্ধ করছে না। কোনো কিছু রক্ষার জন্যও লড়াই করছে না 
এরা। ঘৃণার বশবতাঁ হয়ে অথবা বিদ্বেষের বিরুদ্ধাচরণের জন্যও এরা 
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আসেনি। এরা লড়াই করছে বেতনভুক ভাড়াটে বলে। 'ক্রুপহাউজেন ওপারে 
আছে। তার সঙ্গেও আমাদের একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার। বলতে বলতে 
সহসা থেমে গেলেন তিনি। এই আকস্মিক ভাবোচ্ছহাসে তাঁর দম ফারয়ে 
গেল। খুক খুক করে কাশতে লাগলেন শিয়াল-শকারা। 
--কবে পার হতে চান? গ্লোভার জিজ্ঞাসা করে। 
_বড়াদনে। লম্বা আদমী ধাীরভাবে জবাব 'দিলেন। দমকা উচ্ছ্বাস 

কেটে গিয়ে আবার তিনি শান্ত হয়েছেন। আবার ফিরে এসেছে তাঁর কঠোর 
কাঠিন্য। 

যান্ত তর্ক 'নয়ে কোনাঁদনই মাথা ঘামায় না গ্লোভার। চেয়ারে ঠেস 
“শদয়ে আধ-বোজা চোখে সে কাজটা িম্পন্ন করবার কথা ভাবতে লাগল। তার 
ভাব দেখে মনে হল যে, পরাভূত, অর্ধাশনাক্ুষ্», নানতম অস্ত্রশস্ত্রহীন এক 
জনতার পক্ষে প্রাশিয়ার সামরিক কলাকোৌশলে স্বাশাক্ষিত ভাড়াটে এক বাহনশর 

ছাউনি আক্রমণ করা বুঝ দুনিয়ার আর পাঁচটা ঘটনার মত নিতান্ত সহজসাধ্য 
ব্যাপার। 

_-কত লোক পার করতে হবে? সে জজ্ঞাসা করে। 
--তা, তখন আমাদের প্রায় হাজার পাঁচেক লোক থাকবে । 

_এক রাত্রের মধ্যেই পার করতে হবে ০ 

_কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হলেই ভালো হয়। বড় আদমী বল্লেন। 
চোখ বুজে আস্তে শশ্ দিতে লাগল গ্লোভার। গেলাশ তুলে দু এক 

চুমুক রামও খেল। তারপর টোবিলে টোকা দিতে দিতে চোখ বোজা অবস্থায় 
1জজ্ঞাসা করলঃ খাঁটি কি আপাঁন চান, আমায় বুঝিয়ে বলতে পারেন স্যর? 

_-আমি চাই নৌকোয় তুলে নদী পার করে, ওপারে গিয়ে সৈনাদল পুন- 
গণ্ঠন করতে এবং সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনটনের দকে এগিয়ে যেতে । আমার ইচ্ছে, প্রথম 

থেকে শেষ অবাধ অন্ধকারের মধোই আকরুমণ চালানো হোক । 
_-তা হতে পারে। ভেবোঁচন্তে বল্লে গ্লোভার।-এক জায়গাতেই... 

_না, তিন জায়গায় । আম যে পারকল্পনা করোছি, তাতে একদল নামবে 
এখান থেকে নয় মাইল উজানে । একদল মাইলখানেক ভাঁটিতে এবং তৃতীয় 
দল নামবে বাঁলংটনে। 

_তাহলে তো একটু মুস্কিল হয়ে পড়ছে! গ্লোভার বল্লে। _নৌকাগুলো 
কেমন ? 

-আঁম তো আর জাহাজী নই যে বলতে পারবো! শিয়াল-শিকারণী 
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বলেন। দর ভাঁটতে ও উজানে মাইলের পর মাইল জড়ে বাঁধা রয়েছে। 
সবই এপারে । তা সংখ্যায় কম হবে না! টি সতি নানিযজতাদ না 
নিয়ে আসা হয়েছে। 

অপলক দাজ্টতে শিয়াল-শিকারী চেয়ে রইলেন গ্লোভারের করা চেয়ারে 
ঠেস দিয়ে চোখ বুজে সে সাবারও আঙুল দিয়ে টেবিলের পর টুকটাক শব্দ 
করতে লাগল । 

--তোমার ?ি মনে তচ্ছে? বড় আদমী 'জজ্ঞ্াসা করলেন। 

-তা হয়ে যাবে! টেনে ঠৈনে বলে গ্লোভার। -কামান পার করতে 

হলে বজরা লাগবে । সারারাত ধর ভা বির া তত রত হরে 
তা সে যাই হোক, কাজ আটকে থাকবে না। | 

তোমার ওপর ভরসা করতে পাঁপি2 

পারেন সার। গ্লোভার বল্লে। তারপর দুজনেই ঝকে লিকালিকে 
টেবলের উপর করমর্দন করল । 

অবস্থার সামান্যই উন্নাত হল। ভাঁজনয়ান সৌনকদের গুণবার আদেশ 
[ঈদলেন। গোণা-গুণাঁত করে দেখা গেল যে প্রায় হাজার পাঁচেক লোক আছে। 
তার মধ্যে সক্ষমের সংখ্যা আরও কম। উত্তরে শয়েলারের পল্টন থেকে চার 

রোঁজমেন্ট সৈন্য ?নয়ে জেনারেল গেউস এাঁদকে রওনা হ্ল্॥ কিন্তু আসবার 
পথে ভাজার দুয়েক দল ছেড়ে পাঁলমে যায়। এই নতুন পাঁনকজ্পনার তোড়- 

জোড়ের সংবাদ যখন জেনারেল গেটসের কানে এল, সরাসার ভাঁঞ্জানয়ানের 
কাছে গিয়ে বল্লেনঃ আম ফিলাডেলাঁধয়া যাবার ছুটি চাইাছ প্যর! 

_-ফিলাডেলাফয়ায় যাবেন কেনো? 

-চারাঁদকে যে পাগলামির কথা গুনাছি, তার মধো আম থাকতে চাই না 
স্যর! 

-াফলাডেলাফয়া কিম্বা জাহান্নামে, যেখানে খুশী আপান যেতে পারেন 
সার! ধাীরভাবে বলেন বড় আদমাঁ। -আমার কাছে দুই-ই সমান । 

-আপাঁন যাঁদ তা-ই মনে করেন, তাহলে আমার মনোভাবও আপাঁন বোঝেন 
বলেই আশা কার! জবাবে গেটস বল্লে। 

উইল'কনসনও এসোছিল গেটসের সঙ্জো। লীকে বন্দী করবার সময় 
কেমন করে দৃহাতে দুটো পিস্তল নিয়ে গোটা এক কোম্পানী বৃটিশ অশ্বা- 

রোহবীকে সে রুখোঁছিল, ছাউীনর সর্বত্র ঘুরাঘুরি করে উইলাকনসন কয়েক 
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পোঁচ রঙ চাঁড়য়ে তার পল্লবিত কাহনী শাঁনয়ে দিল। অনবরত বকর বকর 
করাঁছল ছেলোটি। সম্ভবত প্রধান সেনাপাঁত স্বয়ং কারসাঁজ করে লখ'কে 
ধাঁরয়ে দিয়েছেন, এমন প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত করতেও সে কসুর করল না। সবজান্তার 
মত মুচাক হেসে সেঁ শানয়ে দিলে যে, খুব শীগাঁগরই হয়ত নতুন কমাণ্ডার 
নিযুক্ত হবে এবং সেই কমান্ডারের নাম যাঁদ গেটস হয় তাহলে অবাক হবার 
ছুই থাকবে না। এমন কথাও সে বললে যে, শিয়াল-ীশকারা এবং হাউ'র 
মধ্যে বহু পত্রালাপ হয়েছে । সৈন্য বাঁহনীর কোন একটা সংকটের উল্লেখ করে 
শুনিয়ে দিল যে, ওটা আকাঁস্মক দূর্ঘটনা বা পাঁরপাশ্বক অবস্থার আনবাষ 
পরিণাঁত নয়। ওর পেছনে একটা সূচতুর কারসাজ রয়েছে । ঘটনাটা সেই 
ফারসাঁজর অঙ্গ । 

একাঁদন উইলাঁকনসনকে খজে বার করে ক্যাপ্টেন হ্যামলটন বল্লেঃ তোমার 
সঙ্গে একটা কথা আছে উইলাঁকনসন। 

-মেজর উইলাকনসন বলো! ছেলেটি বলে । 

সমবয়সন তারা । দুজনেরই বয়স উাীনশ বছর। হ্যামিলটন সামান্য লম্বা, 

[কিছুটা পাতলা । তার বেগনী চোখ দুটো সহসা প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। ঠোঁটে 
ফুটে উঠল বাঁকা হাসিরেখা। মাথা নেড়ে সায় দিয়ে সে বল্লঃ হাঁ, মেজর 
উইলাকনসন। 
--কি চাও তৃমি। 

_-আঁম তোমাকে খুন করতে চাই। মুচকি হেসে বল্লে হ্যামিলটন। 
কিন্তু এখনও তার ?ঠক সময় হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। 
-তোমার ক মাথা খারাপ নাকি ? 
-মোটেই না। মাথা বেশ ঠাণ্ডাই আছে মেজর। ভালো চাও তো, 

এখনও খসে পড়ো। জেনারেল গেটসের সঙ্গে ফিলাডেলাফয়া চলে যাও! 
_তৃঁমি যাঁদ দ্বন্বযুদ্ধ করতে চাও তো...। মেজাজ দোঁখয়ে বলতে শুরু 

করল উইলাকনসন। ' 

_তোমার সঙ্গে দ্বন্বযূদ্ধ করবার ইচ্ছে আমার নেই। আমি তোমাকে হত্যা 
করতে চাই, বুঝলে বাধা 'দয়ে হ্যামিলটন বল্ল এবং সঙ্গে সঙ্গে পেছন ফিতরে 
হনহন করে চলে গেল । 

পরদিনই গেটসের সঙ্গে িলাডেলাঁফয়া চলে গেল উইলফিনসন। 

--একে যদ পাগলাস বলো তাহলে এই আমাদের শেষ পাগলামি জনবে। 
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গম্ভীরভাবে ভাঁজীনয়ান বলছিলেন । _তোমরা শোনো, না ভেবে 'চন্তে চট 
করে এ সিদ্ধান্ত আমি কারান। এর জন্য বহু ঘণ্টা আমাকে ভাবতে হয়েছে। 
নিজের সঙ্গে রীতিমত লড়াই করতে হয়েছে। কংগ্রেস আমার ওপর যে ক্ষমতা 
অর্পণ করেছে, খামখেযালী করে সে ক্ষমতা আম প্রয়োগ করবো না। বহ্, 

চিন্তাভাবনা করে একান্ত প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই আম সে ক্ষমতা ব্যবহার করবো। 
জাজ আমাদের প্রয়োজন যে কত জরুরী, তা বলাই বাহ্ল্য। খেলা শেষ 
হয়ে গেছে। একদিন আমি তোমাদের বলোছলাম যে প্রয়োজন হলে সৈন্য- 

বাহন এবং জামাদের কংগ্রেসের আস্তহ্ বজায় রাখার জন্য আমরা হাজার 

হাজার মাইল পাঁশচমে হটে যাবো । কন্তু কংগ্রেসের আস্থা আমরা রক্ষা করতে 
গাঁরান। আমরা তাদের রক্ষা করতে পারনি বলেই শহর ছেড়ে কংগ্রেসকে' 
আজ আমাদেরই মত ছুটতে হচ্ছে। তাছাড়া, হাজার মাইল তো দূরের কথা, 
আজ আমরা যাঁদ আর একশো মাইল হটে যাই, তাহলেও আমাদের পল্টন 
[নশ্চহু হয়ে যাবে। 

সবাই ছিল তাঁর সামনে গ্রীন, স:লভান, নক্স, মাকার, স্টা্লং, পুটনাম, 
[মফাঁলন, গ্লোভার-সবাই দাঁড়মোছল তাঁর মুখোম্যাথখ। রীঁড এবং 
ক্যাডোয়ালেডার ইতপ্বেই বাঁলটন চলে গেছে। হইাতিমধ্যেই এই পাঁর- 
কম্পনার কথা জানান হয়েছে তাদের । কছাণ্ডারের অবাশস্ট সঙ্গ যারা ছিল, 
সকলেই গম্ভীরভাবে শুনল। সব দক বিচার করে পাঁরিকজ্পনাটি তাদের 
কাছে সর্বনাশের সমন বলেই মনে হল। 

-সময়ও আম ঠিক করে ফেলেছি। প্রধান সেনাপাত বলে চল্লেন। 

বড়াদনের রান্রে- দনের আলো দেখা দেবার এক ঘণ্টা পর্বে আমরা আঘাত 

হানবো। 
সকলেই উৎসকভাবে চাইল তাঁর দকে। 
--কেনোনা জ্যাগররা তখন মদের নেশায় চুর হয়ে থাকবে । বুঝিয়ে বলেন 

তান। | 
-এএই অনুমানের পর খুব ভরসা করা যায় কি স্য7র১ কে একজন বলে 

উল। 

-কোনো কছুর উপরেই আমরা ভরসা করতে পার না! কোনো আশাও 

করতে পার না আমরা । এসপার ওসপার করা একান্ত প্রয়োজন বলেই আমরা 
এগোঁচ্ছি। 

-কামানের কি করবো স্যরঃ নক্স জিজ্ঞাসা করে। 
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-কেনো বোলটা তো আছে। 
_আঠারোটা স্যর! জেনারেল পুটনাম ফিলাডেলাফয়৷ থেকে দুটো বারো- 

পাউন্ডার নিয়ে এসেছেন । 

_সবকটাই পার করবার চেস্টা করবে হ্যার। তান বল্লেন। _কর্নেল 
ণলোভার বজরা জোগাড় করেছে। [দনের আলো কমে আসবার সঙ্গে সঙ্জো 
তাম ওগ?লো নৌকোয় চড়াতে আরম্ভ করবে। চারটের পরেই কাজ শুরু 
করতে পারো । ঘোড়া্লোও ওপারে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবো । সম্ভব হলে 
ওপারে গিয়ে একটি অশ্বারোহী দল গড়ে তুলবো। কফিলাডেলাফরায় বিদ্রোহের 
লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। কাজেই জেনারেল পুটনাম সেখানে ফিরে যাবে । বাকী 
আর সবাই আমার সঙ্গেই থাকবে। কাল আমার ঘাঁড়র সঙ্গে তোমাদেরটা 
[মালয়ে নেবে। রান্রে আমরা আলাদা হয়ে গেলেও ঠিক সময় মত কাজ করবার 
অসুবিধা হবে না। 

সবাই গম্ভীরভানে মাথা নাড়ল। ভয় তাদের ছিল না। কন্তু কোন 
নবীন উৎসাহেও উদ্দপ্ত হল না সেনানীরা। তারা বেশ উপলাধ্ধ করতে 
গারল যে. এইবার হয় নতুন অধ্যায় শুরু হবে, না-হয় এইখানেই সব শেষ! 

শিয়াল-াশকারী বলেনঃ কনেলি ক্যাডোয়ালেডার আমাদের কিছ মাদেরা 
এনে দিয়েছে । সেগুলো এখান আনাচ্ছ। আজ সবাই মলে আমরা শদ্য- 
পান করবো। এসো! 

পাঁচিশে িসেম্বর 'দ্বপ্রহরেই গোটা 1শাবর কমণচিণ্ল হয়ে উঠল । যেখানে 
যতটুকু নেকড়া-ব্াঁন বা কম্বলের টুকরো পাওয়া গেল তা-ই গায়ে জাঁড়য়ে মহা- 
দেশীয় সৌনকেরা শাঁঙউকতভাবে সার বেধে দাড়াল। ফৌজদাররা বড বড় গোল 
ঘাঁড়র দকে চেয়ে ছুটাছাট করতে লাগল । শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্জো 
সকলেরই মুখ দিয়ে ধোঁয়া নেরুচ্ছে। শরীর চাঙ্গা রাখবার জন্য সকলেই পা 
গুকছে, নড়াচড়া করছে, 'বম্বা হাততালি দিচ্ছে। 

দিনটি ছিল যেমন কনকনে তেমান পাংশুটে। দিগঠ্ে জমোছল মেঘের 
ভীড়। হাওয়া ছিল না। সব নিলে আসহ তযারপাতের ইধাগত পাওয়া যাচ্ছে। 

শতের প্রকোপ তেমন প্রচণ্ড নয় । তবু এই হতভাগ্যদের কাবু করবার পক্ষে 
এই শীতই ষথেম্ট। সমস্ত নেকড়া-খ্নান গায়ে জড়াবার পরেও তারা অধনগ্নই 

রয়ে গেল। তখন পযক্তও ভারা সাঁণক গানও না, কী তাদের করতে হবে। 

শুধু এইটুকুই শুনতে পেয়েছিল যে, জ্যাগারদের সঙ্গে একঢা মোব্াবলা হনে। 
কথাটা পল্টনের মধ্যে রটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সৌনকদের মধ্যে ক্রোধ, ঘৃণা ও 
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আকাঁস্মক ভ্রাসের সণ্টার হল। পেনাসলভানিয়ার দেশগাঁয়ের একদল স্বেচ্ছা 

সেবী ঘাবড়ে গেল। দাঁক্ষণ জার্মানীর বাঁসন্দা তারা। প্রশিয়ান দস্যুদের 
ভয়-ভীতি থেকে প্রাণ বাঁচাবার জন্যই না তারা দেশ ছেড়ে পাঁলয়ে এসোছল! 

আজ আবার সেই জানোয়ারদের, সেই ভীতির সম্মুখীন হতে হবে ? প্রুশিয়ান- 
দের সম্পকে এই বিভীষিকা পুরুষানুক্রমে মজ্জাগত হয়ে গেছে তাদের মধ্যে। 
নয়া-ইংলণ্ডের বাঁসন্দারাও ভয় পেল। যখনই জ্যাগারদের কক্শ 'ইয়ংঁক- 

ইয়ধীক' রণহুঙ্কারের কথা মনে পড়ল...চোখের সামনে ভেসে উঠল কিরাীচ 
দিয়ে গাছের সঙ্গে এফোড় ওফোড় করবার বীভৎস দৃশ্য...মনে হল হাতিয়ার 
ও লাঠি 'দয়ে খোঁচাতে খোঁচাতে জন্তুর মত হোঁসয়ানদের জেলে পুরবার কথা, 

ভয় পেল তারাও । সমুদ্রের ওপারে হল্যাণ্ডে প্রাতানয়ত যে ভ্রাসের বিভশীষকার' 

মধ্যে দিন কাটাতে হরেছে, জার্সর ওলন্দাজদের মনে হল সেই আতঙ্কের কথা । 

পেনাঁসলভানিয়াবাসঈদের মনে পড়ল, আর শ' আন্টেক পেনাসলভানিয়ান সৈন্যের 
নির্মম হত্যাকাণ্ডের কাহিনী । 'নরাপদ আশ্রয় মনে করে ছুটে আসাছিল তারা 
ওয়াশিংন কেল্লার 'ঈদকে। িকন্ত হালেম পাহাড়ে পলায়নপর পেনাঁসল- 

ভানিয়ানদের জ্যাগাররা কসাইর মত কুচি কৃচি করে খুন করে। ছাউাঁনতে আজ 
যারা আছে, সাহসী তাদের ধলা চলে না। তব তাদের ভীতির মধ্যে 'মশে 
ছল এক কণোর সঙকল্প। 

নক্সের পক্ষে হ্যামিলটন সালসার কাজ করতি। কোন সময় সে আঠারো 
কামানের ব্যাটার ছেড়ে দূরে থাকত না; কম্বা তার গোলন্দাজদেরও গালে হাত 

দিয়ে ভাববার অবকাশ দত না। সব সময় গোলন্দাজদের কামান দেখাশুনা 
বা সাফসাফাই করবার কাজে লাঁগয়ে রাখত। কখনও তাদের 'দয়ে চাকার 
অক্ষদন্ডে চার্ব মাখাত...কখনও কামানের মুখ সাফ করাত...কখনও বা স্কুর 

মরচে চে*চে ফেলতে বলত.£আবার কখনও কখনও তাদের 'দয়ে গোলা-বারুদের 
সবত্রে-তৈরী গাঁটরি বানাত। নক্সের আজ সোঁদনকার কথা মনে পড়ল, যখন 
'নিউইয়রে মাথা-গুণাতিতে তারা ছিল বশ হাজার এবং কামানও ছিল শতে 
শতে। সে আজ কাঁদন জাগেরই বা কথা! শকন্ত আজ অবস্থার পারবর্তন 

হয়েছে। নিজেও সে বদলে গেছে। একাঁদন যে বই-বিরেেতা বেন ফ্রাঙ্কাঁলনের 
মত প্রকাশক হবন্র স্বপ্ন দেখত, আজ সে কোথায়? কি আর আছে সৌঁদনের ? 
সোঁদন চলে গেছে । তার আজকের জীবন থেকে একেবারেই মুছে গেছে সোঁদন। 
যে করেই হোক সেই পুরনো দিন এত পেছনে পড়ে আছে, এত দূরে সরে গেছে 
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যে আবার কোনকালেই তার নাগাল পাবার কিম্বা সেখানে ফিরে যাবার ক্ষধণতম 
সম্ভাবনাও নেই। লাখ কি দেড়লাখ কাঁপ বিক্রী হতে পারে, এমন বইয়ের পাণ্ড- 
লাঁপ মনের আনন্দে বসে বসে সংশোধন করবার আর কোন আশাই নেই। আরাম 
ও আয়াসের কাঙাল নক্স। সে চেয়েছে সাধ-আহমাদ সুখশান্তিভরা ভদ্দর- 

লোকের সাংসারিক জীবন ..চেয়েছে বিদেশ থেকে আমদানি করা চিপেনডেল 
আসবাবপন্রে রুচিসম্মতভাবে সাজান বাড়ী. ভাল ভাল ইংরেজী লেখকের সেরা 
সেরা বই ভরাঁতি লাইব্ের'...রান্রে শয্যাসাঙ্গনী স্বাস্থবতী গোলগাল স্তীর 
সোহাগ...আর চেয়েছে সন্তান সন্ভাঁতি, যাদের চোখে চোখে রেখে নিজের মনো- 
নত ছাঁচে ঢেলে সে লেখাপড়া শিখিয়ে ভদ্দবলোক করে তুলতে পারে । কিন্তু 

“এখন তার বয়স মাত্র ছাব্বিশ বছর। তবু নিজেরই মনে হয়, সে অনেকটা 
বাড়য়ে গেছে। শুধু একাট ছাড়া সমস্ত লক্ষা জঈবন থেকে ধয়ে-মুছে সাফ 
হয়ে গেছে। বাকী আছে শুধু ভাঁজানয়ানের সঙ্গে নিজ্ন লক্ষ্যহীন পথে 
নিরানল্দময় পথ-চলা । 

হ্যামলটন 'কন্তু পাতলা-মুখ বেগনী চোখো ছোট্র ভতের মত কামান- 
গুলোব চারপাশে ছুটাছুটি দৌড়াদৌড় করে বেড়াচ্ছে। 

নংখ্যাল্প সৈনিকের লাইনের দিকে বিমধভাবে চেঘ়ে লার্কারকে জিজ্ঞাসা 
করলেন শিষাল-শিকারী ৪ গুণেছো ? 
-তেইশ শো বাহাত্তব। 
--ক্যাডোযালেডারের সঙ্জছেও আগঠাবো শর মত জাছে। প্লগতোঁওব মত 

শশস্সভ আস্তে বলেন শিয়ালাশকারী | 

হাবপর হন ও বেটে স্্চমমন নীরবে মুখ চাওয়াচাগ্ায় করল। 

গেলন্দাজ দলের হেশঙ্ঞা লনেলেব শাছে এসে ত্রীন 

ক মনে হচ্ছে হ্যার 2 

--কাঁঝ না। কোন ছু লা ভাবাই ভালো । ডান যাঁদ নরকে গিয়ে 
পশাচদেন ঘৃষ দিতে চান, তাহলেও আম ও'ব সঙ্গেই থাকনো। তাছাড়া 

শব ক আছে বলো £ 

ভভশুপা কবল 

--তা বটে! 
_- আচ্ছা তোমার ঘাঁউছে কটা বাছে। 2 

_বারেটা বিশ। 
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রূপার টাইমাঁপসটায় চাঁব 'দয়ে কাঁটা ঠিক করে নক্স বল্লেঃ ঘাঁড়িটা 
তেমন ভালো না। ঘন্টায় পাঁচ 'মানট গড়বড় হচ্ছে। 

দ্রুত চলছে না আস্তে চলছে ? 
-আস্তেই চলছে। কন্তু কখনও বেশী কখনও কম। 
--আজ তুষারপাত হবে বলে মনে হয় না। গ্রীন বলে। 

হবে দেখো । 

_ওঃ! জলের মধ্যেন এ লোকগুলোর কি কষ্টই না হচ্ছে! 
ঘাড় ঝাঁকান য়ে মুচকি হাসল নক্স। 

-কামান পার করতে কখন শুরু করছো ? 
_ একটু বাদেই। 
_নদীতে বরফ ভাসছে। গ্রীন বল্লে। 

-জানি। যশ 'বাচ্ছাল বাধা, যত রকম অন্াবধা হতে পানে, সবই আজ 
একে একে দেখা দেবে বুঝাঁছ! 

- হ$! আচ্ছা হ্যার, ভালোয় ভালেয় কেটে যাক, এই প্রার্থনাই কার। 

উত্তর দককার পাহাড়ের খাঁজ ও খাদ থেকে বরফের ঢল নেমে নদীবক্ষ 

ছেয়ে বাচ্ছে। তেমন পুরু না হলেও চাঙডাগলো বেশ বড় বড। ঘাঁর্ণম্রোতে 
আবর্তিত হয়ে প্রান্তভাগ ছুরর মত শাণহ হয়েছে। নদশর পাড়ে দাঁড়য়ে- 
ছল গ্লোভাব। শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে অনবপত ধোঁয়া বেরুচ্ছে মুখ দিয়ে। 
ভাসমান ববফখণ্ড নদীবক্ষে চাপ বাঁধে দেখে সে হতাশভাবে মাথা ঝাঁকাতে 
লাগল। 

_-বজ্ড 'বাচ্ছরি জনিস। গ্লস্টানের ক্যাপ্টেন পাকে বলে গ্লোভার। 
_দাঁড়ের বদলে লাগ মেরেই পাঁড় 'দতে হবে। 
- হ্যাঁ, যা্দ অবশ্য নৌকোর তলা ফেটে না যায়। 
যাই হোক, অবস্থা যা দাঁড়াচ্ছে দেখাছ, তাতে ধতোটা ভাবা গেছলো, তার 

চাইতে অনেক বেশন ভাঁটর দিকে ধেতে হবে। আমার মনে হয়, মাইলখানেক 
ভাঁটতে আগে থেকে একটা জায়গা দেখে রাখা ভালো । 

-তার সমর পাচ্ছ কোথায় ১ তাছাড়া খেয়াঘাটের বন্দোবস্ত না থাকলে 
নৌকোয় কামান তুলবো ক করেঃ দেখা যাক, যতটা ঘা সম্ভব করতেই হবে। 

অর্ধনশন মহাদেশঈয় সেনা শীতে ঠকণক করে কাঁপছে-সবশরীর অসাড় 
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হয়ে আসছে বলে মনে হয়। পাটল রঙের হম্টপুম্ট একটা ঘোড়ায় চড়ে প্রধান 
সেনাপতি শীতন্লিষ্ট সেনাদলের মধ্য দিয়ে জোর কদমে ছুটছেন আর ডাক- 

ছেনঃ জেনারেল গ্রীন! জেনারেল গ্রীন! তন্তুসার জীর্ণ লম্বা ক্লোকটা 
ছুটবার সময় তাঁর দঈর্ঘ শীর্ণ খাঁচার চাঁরধারে পতপত করে উড়ছে। ঠাণ্ডা 
লেগে ছলছল করছে চোখদুটো। নাকটা বেশ চকচকে লাল দেখাচ্ছে। 

জেনারেল গ্রীনকে ডাকবার সময় খুক খুক করে কাশাছলেন প্রধান সেনাপাতি 
_সঙ্গে হাঁচও 'ছিল। 

ব্যাপার ক স্যর? 
_কটা বাজলো ? 
_এই তো সবে দেড়টা হলো। 

-আর কিসের জন্য অপেক্ষা করছো নাথানেলঃ লোকজন পারঘাটায় 
নয়ে যাও। দেখছো না লোকগুলো শীতে কেমন অসাড় হয়ে আসছে! 

_আঁম ভেবোছলাম, আরও পরে কাজ শুরু করবো স্যর! 
--না নানা! এখুনি ওদের রওনা কারয়ে দাও! 

প্রীনকে আদেশ 'দয়ে তান তিলমান্র অপেক্ষা করলেন না। ঘোড়ার মুখ 
ঘুরয়ে তখুনি ছুটলেন নক্স এবং হ্যাঁমিল»নের কাছে। কামান নিয়ে তারা 
ক করছে স্বচক্ষে দেখবার জন্য। 

শশতার্ত, প্রায়অসাড় সৌনকদের নদীর পাড়ে এগিয়ে যাবার ভঙ্গী দেখে 
গ্রীন বড়ই ব্যাথত হল। মর্মান্তিক শঙকা 'নয়ে ঘন্টাখানেক কাটিয়েছে তারা । 

[কিন্তু তাদের ভীত এখন অনড় সঙ্কল্পে রুপান্তরিত হয়েছে। এদের ফান্ট- 
নাট আর চাঁলয়াতি বহাদন ঘুচে গেছে। তার বদলে দানা বেধে উঠেছে 
এক নীরধ কঠোর প্রাতজ্ঞা। অনেকেরই দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে, এইবার 
তাদের ক্ষণস্থায়ী বিপ্লব চিরকালের মত খতম হয়ে যাবে। যাান্তি-তর্ক এখন 

তাদের মনে কোনও সাড়া জাগাতে পারে না। আজাদীর জন্য আত্মবাঁল দেবার 
যে শপথ তানা করেছিল, সেই শপথ ছাড়া আর সব ?কছু ছুকেবুকে পোছে। 

আর সেই শপথ এখনও রয়েছে বলেই আঙ্ তারা মৃত্যুবরণ করতে চলেছে। 

নদীর 'দকে এাগয়ে যাবার সময় কেউই গান ধরল না কিম্বা কোন কথা 

বল্ল না। প্রাণপণ আগ্রহে বড় বড় গাদা বন্দুক চেপে ধরে নীরবে এগিয়ে 

চল্ল। আঁধকাংশ সোৌনকই নাকসোজা চেয়ে হাঁটাছিল। 'কল্তু তখন তাদের 
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কেউ কল্পনাও করতে পারোন যে, তাদের এই পথচলার খস্খস্ শব্দ নিত্য- 
কাল ধৰানিত প্রাতিধবাঁনত হবে! 

এদের পাশ 'দয়ে একলা চলতে চলতে আপনমনে গ্রীন বল্লেঃ সাঁত্যই 
এরা বীর! জাঁবনে কখনো আম কথাটা ভুলতে পারবো না। এরপর রণে 
ভঙ্গ 'দিয়ে যাঁদ এরা পালায়, তাহলেও আজকের এই সাহাঁসকতার কথা চির- 
কাল আমার মনে থাকবে। 

এককালে গ্রীনকেও নিজের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে। ধরমভিনরু 
কোয়েকার সে। তার ধমীর়্ি নিদেশ যেমন কঙ্চোর তেমাঁন স:স্পম্ট--“জীব- 

হত্যা কারও না'। সে নরেশ পালনের পক্ষে আজই প্রকৃষ্ট দন। আজকের 
এই বড়াদনেই এমন একজন লোক দুনিয়া আবির্ভিত হয়েছিলেন, যান" 
পৃথিবীতে শান্তির বাণী, মানুষের প্রাতি সদিচ্ছার বাণী প্রচার করে গেছেন। 

ব্যাপারটা বিসদৃশ এবং অদ্ভূত বলে মনে হলেও মনে প্রাণে গ্রীন জানত যে, 

আজকের এই পণ্যদবসকে সে কলুষিত করছে না। সঙ্জনের সঙ্গে সঙ্গেই 
রয়েছে । পাশ দিয়ে যে ভব জনতা হেটে যাচ্ছে, তাদের মত দুর্বল-চত্ত 
হলেও গ্রশন গার্বতি এবং 'বিনয়শ। 

জনের উপর বন্ধে খাঁনকটা ঝঃকে শ্লোভারকে জিজ্ঞাসা করলেন শিয়াল- 
শশকারী£ ব্যাপার কি রকম বুঝছো ? 

-ভালোই বলতে হবে স্যর! যা আশা করেছিলাম, তা থেকে খারাপ 

[কছু নয়! 
--তোমার নৌকো প্রস্তত আছে 2 

মাথা নেড়ে গ্লোভার জানাল -আছে ; এবং সঙ্চে সঙ্গে হাতের ইশাবায় 
নদীর বুকে ঘূর্ণায়মান বরফের চাঙড়াগুলো দোখয়ে দলে। 

--নদী পার করে দতে পারবে তো? 
পার হবো ঠিকই । তবে যা ভেবোছলাম, তার চাইতে খাঁনকটা বেশ 

সময় লেগে যাবে । বন্ত পার জামরা হবোই! কখন শুরু করতে চান 
প্রথমে ঘডির দিকে চেয়ে বড় আদম আকাশের দিকে তাকালেন। তার 

মনে হল, মাঁনট কুঁড় পরেই যতটা অন্ধকার হবে তাতে ওপার থেকে 
ভাদের হালচাল লক্ষ্য করা যাবে না। 

_অ।গে লোকজন পার করে তারপর কামান পার করবেন 2 

-দঃটোরই কিছ কিছু একসঙ্গে । মুচাঁক হেসে বড় আদমী বল্লেন। 
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সৈন্যদলের পাশ দিয়ে এগিয়ে চক্লেন প্রধান সেনাপাতি। ঠান্ডা মাটিতে 
গুটিসঁটি মেরে বসে আছে সোনকেরা। তাঁকে ঘোড়ায় চড়ে যেতে দেখে শত 
শত ববণ মুখ ফিরল তাঁর দিকে। ভাবলেন, এদের কাছে কিছ বললেই 
বোধহয় ভাল হয়। কিন্তু সেই প্রদোষে সৌনকদের পাণ্ডুর মুখের দিকে 
চেয়ে মনে হল, তাঁর চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে যে বন্তৃতাই করুন না কেন, দকছূই 
আসে যায় না। তাঁর এই বেপরোয়া শেষ চেস্টা যে নিছক পাগলাম, নিজে 
তান ভাল করেই জানেন। এরাও তাই মনে করে কি? ি ভাবছে এরা 
তাঁর সম্পকে এরা ক তাকে ঘৃণা করে, না ভালবাসে? না ভেড়া যেমন 
মেষপালকের অনুসরণ করে, এরাও তেমাঁনভাবে কোন চিন্তা-ভাবনা না করে 
তাঁর অনুগমন করে চলেছে! যে অদৃশ্য বস্তুকে লোকে স্বাধীনতা বলে, সেই 
বস্তু, সেই লক্ষ্য, সেই আদর্শ ক এতই মহৎ১ সেই অভীম্ট কি এমন সদদুর্লভ 
যে তার জন্য এভ দহঃখকম্ট, এমন প্রচণ্ড শীত, এই অনশন-অর্ধাশনের আ্ন- 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে? 

এ প্রশ্নের জবাব তিনি দিতে পারেন না। এককালে অনেক জিনিস 
সম্পকেই তান নিশ্চিত ছিলেন। িকন্ত আজ একটিমাত্র জানিস ধ্রুব সত্য 
বলে জানেন যে, নিঃসঙ্গ অন্ধকার পথে তাঁকে চলতে হবে। সম্পর্ণ নিঃসজা 
[ভীন। আজকে যা-ই ঘটক--এই শেষ চেষ্টার ফলে তিনি বিজয়ী হন কি 
পরাভূত হণ, ষশস্বশ হন ক ধদংস হয়ে বান াতান জানতেন যে, কোন িছু- 
তেই তাঁর 'নঃসঙ্গতাব লাঘব কি অবসান হবার নয়! এব এজন্য কোন 
অস্বাস্ভতই বোধ করেন না। হামেশাই তান বলতেন এবং লিখতেন যে, 

দানয়ার কোনও পুরস্কারের লোভে আবার ভান এমান অনস্থায় পড়তে রাজী 
নন। কিন্তু আজকে আর সে কা জোব [দয়ে বলতে ভরসা পান না। কোন 
আভজ্ঞাত শিয়াল-শকারীন পক্ষে, আমোরকার সব শ্রেচ্চ ধনীন পক্ষে কত- 

গুলো নিস অসম্ভব বলেই তান জেনোছলেন। ীকন্ড আজ বুঝতে 
পেরেছেন যে, আগেকার সেই ধ্যান-ধারণা ভূলে যেতেও তান অ-াজনী হবেন 
না। অপরেব ভালনাসা ও শ্রদ্ধার কাঙাল িনি। জীবনে এই দুটি জীনসই 

সব চাইতে বেশী কামনা কনেেছেন। কিন্তু আতকে বুঝতে পেরেছেন যে, 
নজের অশান্ত হৃদয়ের কথা প্রকাশ কনলেও অভিনব শান্ত পাওয়া যায়। 

প্রচণ্ড শীতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পদাতকেরা দাঁড়িয়ে ছিল কিম্বা গুঁটিসুটি 
দয়ে জড়সড় হয়ে ছিল। এতক্ষণ পরবে আবার চলবার আদেশ পাওয়া গেল। 

শীতে কু'কড়ে তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাঠ হয়ে গেছে। হাটবার সময় শরীরের 
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গ্রন্থিগুলো টনটন করছে। হাততালি দিয়ে এবং বন্দাকের উপর আঙুলের 
গ্রন্থিগ্লো ঠুকে তারা জড়ত্ব কাটাবার চেম্টা করল। চলতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে 
পড়ে গেল। কিন্তু আবার উঠে দাঁড়য়ে অন্ধকারে হাতড়ে পথ চলতে লাগল । 

মার্বলহেডের জেলেরা গান গাইছিল। নোৌকোয় চড়ার গানঃ ণঠকমত ওঠো 
ভাই! চটপট ওঠো।' মাঁঝদের গাইবার ভঙ্গী দেখে হেসে উঠল পদাতিক 
দল। অনেকটা বিকারগ্রস্থের হাঁসর মত অস্বাভাবিক এ হাঁস! নোৌকোয় 
চড়তে গিয়ে তারা ঠেলাঙঠোল আরম্ভ করল। দু একজন 'হমশনঈতল নদীর 
জলে পড়েও গেল। মাছের মত কাম্পত কলেবরে গালিগালাজ করতে করতে 

আবার জল থেকে উঠে এল । নদীবক্ষে প্রাতীনয়ত ভাসমান বরফের চাঙড়ার 
ঘর্ষণে কড়কড় শব্দ হচ্ছে। অনবরভ ঠকঠক শব্দ হচ্ছে নৌকার খোলে। 

দুলছে জীর্ণ ডাঙগুলো। ভাবসাব দেখে সৌনকদের গলা কাঠ হয়ে এল। 
তব তারা নৌকোয় চড়তে দ্বিধা করল না। ধার মন্থরে 'ন্তু িঃসংশয়ে 
এগিয়ে চল্ল মসীকৃষ্ণ অন্ধকারের গভে। 

এত শীত তব গোলন্দাজরা ঘেমেচুমে একশা হল। কামান নৌকোয় 
তুলতে মেহেনতের একশেব! একদল কাঁধে করে বয়ে এনে হাঁপাতে হাঁপাতে 
কোমর জলে দাঁড়য়ে বজরায় তুলে দিল। আর একদল সেগুলো টাল-খাওয়া 
নৌকায় সাঁজয়ে গছিয়ে রাখতে 'হমাঁসম খেয়ে গেল । মনে হয়, এ নিরেট প্রাণ- 

হীন ভারী ধাতব খণ্ডগুঁলি বুঝি সহসা সজীব হয়ে উঠেছে । গোলাবারুদ 
ভার্ত কানেস্তারা এবং লোহার খোলে-ভরা গোলা বয়ে আনতে আর কিছ: 
গোলন্দাজের ঘাড় ভেঙে যাবার উপরুম হল। নেয়ের কাজে অনাভন্ঞ 

গোলন্দাজদের আনাড়ী কাডকারখানা দেখে জেলেরা গালিগালাজ করতে 

লাগল। এটা কর, সেটা কর বলে নানাপ্রকার নিদেশি দিলে এবং অনুরোধ 
জানাল। সমস্ত সোরগোল ছাপিয়ে নক্সের বাজখাঁই গলার আদেশ শোনা 
গেলঃ এাগয়ে এটা ধরো! ধরে থেকো! এটার তলায় কাঁধ দাও! আঃ! 

কাঁধ দাও বলাছ! 

একখানা বজরা উলটে গোটাতিনেক ঘোড়া জলে পড়ে গেল। চিশহাহাহি 
শব্দ করে ভরত ঘোড়া িনাট শ্রোভের টানে নদীর নধ্যে দাপাদাঁপি শুরু 
করল। স্াীলভানের ঘোড়াঁটও ছিল এর মধ্যে। চীংকার করে সে বল্লেঃ 
আহাহা) ধবো! ধরো! দোহাই ভগবানের! ডুবে যায় না যেনো! শীগাগর 

ধরে তোলো! 
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শশব্যস্ত ক্লান্তিহীন গ্লোভারের খোঁজে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে হাতড়ে 
শিয়ালশকারা নক্সের কাছে হাঁজর হলেন। দুহাতে তার কাঁধ চেপে ধরে 
[জজ্ঞাসা করলেনঃ রাত দনপুর হয়ে গেলো হ্যার, এখনও কামানগুলো 
নৌকোয় বোঝাই করা হলো না কেনো: 

নদীর 1হমশীতিল জলে ও ঘামে ভিজে নক্স চুপচুপে হয়েছে। মাথায় 
টপ নেই। কোটের পিঠ ছিড়ে দুভাগ হয়ে গেছে। বুউজুতো কাদা-মাখা। 
হাড়-কাঁপানি শীতের সঙ্গে সঙ্গে একটু জবর-জবর ভাব লাগছে । বড় আদমীর 
দিকে ফিরে মাথা ঝে'কে মিনাতির সরে নক্স বল্লেঃ সাধ্যমত চেষ্টার শ্রা্ট 
করাছ না স্যর! কিন্তু এর বেশী করবার উপায় নেই। বরফের জন্যই সব 
গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। নৌকোগুলো ইচ্ছেমত ওপারে 'নয়ে যাওয়া যাচ্ছে না। 
অনেকটা ভাঁটিতে গিয়ে আবার উজানে টেনে আনতে হচ্ছে। তাছাড়া বাস্কে 
ভরে গোলাগীলও পার করবার চেস্টা করাছ স্যর। প্রয়োজন হলে চট করে 
কামান ব্যবহার করা যাবে 

_বেশ, যতোটা তাডাতাঁড় পারো করো হ্যার! আর শোনো, গ্লোভারকে 
ডাকোতো! আমার গলা বসে গেছে। হাক দাও! 

থাড়ের মত ধেড়ে গলায় নক্স ডাকতে লাগল গ্লোভারকে। একটু পরে 
প্ছেন ফিরে দেখে, ভাঁজপনম্বান হাতিমধ্োই অন্ধকারে অন্তাঁহতি হয়ে গেছেন। 

রাহ দুটোর মধোই আঁধকাংশ গণফৌভজ নদী পার হয়ে গেল। ভূতের 
মত আরুান্ত শ্রম করে জেলেরা আবারও অসাধ্য সাধন করল। নিকষকালো 

অন্ধকারের মধ্য দিয়ে তীর ম্োভ ও ভাসমান বরফের বাধা আভির্ুম কবে 
ট্রেনটনে হোঁসিয়ানদের ছাউীনর মাইল নধষেন দক্ষিণে গণফোৌজের লোকজন 
এবং কামান-নন্দক পার করে দিল। এই সংবাদ জানাতে এসে গ্লোভার 
দেখল যে, নক্স আর গ্রীনকে নিয়ে দাঁড়য়ে আছেন শিয়াল-শিবাতশ। 

--আাপনারা এখন পার হলেই ভালো হয় সার! গ্লোভার বল্লে। -ঝামেলা- 

ঝঞ্ধাট প্রায় সিটে গেজে। 

ঘাড় নেডে ওয়াশংটন সম্মীত ভানালেন। নোৌকেকঘ় উচ্ভতে সাহাযা কল- 

বার অন্য গ্রশন তাঁর হাত ধরল। কিণ্ত ?৩নি একপাশে সরে গিয়ে বল্লেন £ 

তুম আগে ওঠো হাটর। ভূমি ঠিক হযে কসলে আম নাশ্চন্ত বোধ কাঁর। 

প্রধান সেনাপাতির হালকা রাঁসকতায় লক্স হেসে কুটি কুটি হল। হোহো- 

হাহা করে হাজতে হাসতে সে নৌকোয় চড়ল। হাসির চোটে চোখ দিয়ে জল 
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গড়াতে লাগল। নক্মস ঠিক হয়ে বসবার পর গ্রীন উঠল। তারপর 
গ্লোভারের দ্টুহস্তে ভর করে ভাঁজানয়ান নৌকোয় পা দিলেন। নৌকোয় 

চড়ে তিনি বসবার জায়গা খুজতে লাগলেন। তারপর পায়ের আঙুল 'দয়ে 
গোলন্দাজ দলের হোঁতিকা কর্নেলকে খোঁচা মেরে বল্লেনঃ এই হ্যাঁর, সরে 
বসো! তোমার ভারে নৌকোটা কাত হয়ে আছে দেখছো 2 

জেলেরা নৌকো ছেড়ে দিল। ভাজিশনয়ার দঈর্ঘ চাষী এবং জেলেদের 
মধ্যে ব্যবধানের যে প্রাচীর ছিল, তাদের প্রাণখোলা হাসতে পলকের জন্য সে 
ব্যবধান ঘুচে গেল। খুশীর আনন্দে তখনও খিল-খিল করে হাসছে নক্স। 

আজ ভার পরম আনন্দ, পরম সৌভাগ্যের দিন। সবার উপরে যাকে সে 

ভালবাসে, তান স্বয়ং আজ তারই পাশে, তারই গা ঘেষে একই আসনে বসে : 
আছেন। ওয়াশিংটনের 'দকে ফিরে তাকাল নক্স। তাঁর ঈষৎ কটা চোখের 
ভাস্বর দৃণ্টি তখন অন্ধকারের গর্ভে পথ খজে বেড়াচ্ছে। নতুন এক উপ- 
লাষধতে নক্স ও গ্রীন উল্লাসত হয়ে উল। নকু জানত, গ্রীনও জানত যে, 

এইখানেই তাদের যাত্রাপথ শেষ হয়ে যাবে না। এ পথের পাথক যারা 
অন্তহীন ভাদের ঘান্রা। এ পথের শেষ নেই। আছে শূধ্ নব নব সূচনা । 

৬ 



শে কথ। 

শেষ কথা দিয়েই অনেক বই শেষ করা হয়। এখানে সে রীতির ব্যাতিক্রম 
আছে। যে রক্তমাখা পায়ের মাছল ট্রেনটনের 'দকে এঁগয়ে যায়, সেই 'মাছলের 
পদশব্দ বজ্রীনর্ধোষে ধ্নিত প্রাতিধানত হয়ে সারা দুনিয়ায় চমক সৃষ্ট 
করোছিল। আজও হাঁরয়ে যায়ান সে পদধবান! ভগবান করলে, কোন কালেই 
[বিলুপ্ত হবে না। শীতার্ত দুর্গত এই জনতা কেমন করে ট্রেনটন এল. 
কেমন করে স্থানাঁট দখল করে সহস্ীধক জার্মান সেনা বন্দী করল- এখানে 
তার পুনরান্ত বাহুল্য মান্। 

ভাঁজানয়ার শিয়াল-শিকারী চাষী হিসাবে যে মানৃষাঁট দেলওয়ারে নদী 
আতিব্ম করল, ওপারে গিয়ে সে একেবারে বদলে গেল। সেই মানূষই 
মহাপুর্ষের পর্যায়ভুন্ত হল। যত দেবতুলা মানুষ দ্যানয়ার বুকে পদচিহ্ন 
রেখে গেছেন, তাঁদের সবাইর চাইতে মহায়ান ও গরায়ান মানুষে রূপান্তারত 
হলেন। সবার উপরে অক্ষয় হয়ে রইল তাঁর মাহমামণ্ডিত উন্নত শির। এই- 
খানে পদার্পণ করেই তান সবদেশের হতভাগ্য ও নিপনীড়তদের নিয়ে গড়া এক 
নতুন জাঁতর জনক হলেন। এত বড় সম্মান মানব ইতিহাসে আর কারও 
প্রাপ্য নয়। আমোরকার উপর চিরকাল অম্লান অক্ষয় হয়ে থাকবে জর্জ 

ওয়াশংটনের ছাপ। আর এ ছাপ আমোরকার পক্ষে নিঃসন্দেহে কল্যাণকর। 

কথাটা বজ্র সহজ, বড্ড কাটাকাটা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এমাঁন সরল 

সত্য কথা প্রকারান্তরে বোঝাবার সার্থকতা কিঃ যতভাবেই তাঁকে খাটো 

বা নস্যাৎ করবার চৈম্টা করা হোক না কেন, জর্জ ওয়াশিংটনের 'বস্ময়কর 

সারল্য, অকীন্রম নিঃস্বার্থপরতা এবং ঘর-সংসার ছাড়া করে যাঁরা তাঁকে 
বিপ্লবের সংগ্রামে পাঠিয়েছিলেন, তাঁদের প্রাতি তাঁর অবিচল বিনয়ী শ্রদ্ধার 

কাহিনী চিরকাল ভাস্বর হয়ে থাকবে । হাতের মুঙোয় ক্ষমতা পেয়েও তান 

অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা করেছেন সে ক্ষমতা । তাঁর এই দণ্টান্ত আমেরিকাকে 
শশাখয়েছে নতুন নেতৃত্বের আদর্শ.. দিয়ে গেছে জনগণের সেবার উত্তরাধকার 

- শাসনের নয়! কখনও কখনও এই আদর্শ হয়ত চাপা পড়ে। তবু জাতির 
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অন্তরের মণিকোঠায় এ আদর্শ চিরজাগরুক। আমোরকার মানসলোকে এ 
ছাপ চিরজীবা। 

;ঃখের কথা, অন্টাবংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও ইতিহাস লেখা হত 
স্তুতিবাদ, মিথ্যা আর উপকথার মিশ্রণে । আজকের দিনে খাঁটি সত্য উদ্ঘাটন 
করা সুকঠিন। জজ ওয়াশিংটন প্রায় আ্ বছরের মত বিপ্লবের নেতৃত্ব 
করেছেন। এই সময় তাঁকে যে কত কঙ্গের আঁণ্নপরাক্ষায় উত্তীর্ণ হতে 

হয়েছে সে সম্পকে আমোৌরকাবাসীর কোন ধাবণাই নেই। লঙকলন 
সম্পর্কেও একথা প্রযোজ। সে যুগে কতকটা বৈজ্ঞানক পদ্ধাতিতে ইতিহাস 
লেখা শুরু হয়ে গেছে। তবু লিঙকলনের সৃকঙোর পরাক্ষা সম্পর্কে সাধা- 
রণ আমোনকাবাসীর জ্ঞান কতটুকু; শনজেদের গোজ্ঠীগত ইম্টসাধনের জন্য 
আমেরিবান [বপ্লধকে যারা ঘরোয়া সম্পাশ্ত করে রেখেছে, কাঁচের বাঝসবন্দঈ 

করে রেখেছিল চরম প্রীতক্রিয়াশীলদের ত্রনা, বিশেষতঃ সনস্ অফ দি আমে- 
রিকান রেভলিউসন এবং ডটারস্ অফ দি আমশোরকান রেভাঁলউসনের (উগ্র 

প্রাতক্লিয়াপণ্থী প্রাতচ্ঠান) পাশণ্ডাদের জন্য, মানব জাওর এক মহান দুঃসাহসী 
প্রচেষ্টাকে তারা গোপন করতে চেয়েছে। সেই মহান প্রচেম্টার নায়ককে 
বানয়েছে তাদের স্বার্থাসাঁদ্ধর হাতিয়ার। সঙ্তা চটকদাব রঙের এই প্রলেপ 
দেখে লক্ষ লক্ষ আমেরিকান মূচাক হেসে সাচ্চা মান্ষাঁটকে পযন্ত উপেক্ষা 
করেছে। ওয়াশিংটনের সত্যবাদিতা সম্পর্কে শেরীগাছ কাটার কাঁহনশীট 
উদ্ভট বলে, তাঁর সম্বন্ধে সব কিছ্ঢকেই এরা আজগুবি বলে ধবে নিয়েছে। 
তাঁর নামটা পর্যন্ত উীঁড়য়ে দেবার জন্য সব্প্রকার গণতন্বের দুশমনরা ইদানীং 
যে গগ্ণনভেদশী চ*ংকার-চেশ্টামোচ জুড়ে দিষেছে, চারাদকের সেই গলাবাজনর 
মধ্যে সাধারণ মানুষের এই জাতীয় ধারণায় অবাক হওয়া যায় না। 

সেই মান্ষাঁটকে এবং তাঁর চারপাশের সবাইকে আমি যথোচিত মানবণয় 
মর্যাদায় প্রাতিষ্ঠিও করবার চেম্টা করেছি। সাচ্চা মানূঘ হিসাবে, এক ডুব্- 
ডুব আদর্শের একনিম্ঠ দৃট্পণ সেবক 'হসাবে আদতে এরা যা ছিলেন বলে 

আমার মনে হয়েছে, কোন আঁঙমানবীয় মাহমা আরোপ না করে ঠিক সেই 
ভাবেই এই বইয়ে তাঁদের চারব্র-চিন্রণ করোছি। এদের মধ্যে একমান্র হ্যাঁমিলটন 
ছাড়া কাকেও প্রাতিভাবান বলা চলে না। আব।র যুদ্ধের পর যখন জাতি- 
গঠনের পাল৷ এল, তখনও একমাত্র হ্যামিলটন ছাড়া (ওয়াশিংটন তো বটেই) 
কেউ সে কাজে স্মরণীয় কোন অংশ গ্রহণ করেনান। নবযুগ প্রবতনের জন্য 
এরা দেখা দেন ফুগসান্ধতে। কিন্ত তাঁদের পেছনের 'দন কিংবা পরবর্তঁ 
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নতুন দিন_কোনটার সঙ্গেই তাঁদের যোগসূত্র ছল না। 'বস্লবী তাঁরা। সব 
কিছদ নিঃশেষে দান করে গেছেন। কিন্তু নিজেদের জন্য অবাঁশম্ট ছুই 
ছিল না বলে কোন অনুতাপ করেনান। অনেকের নামই 'িস্মৃতির অওলে 
তাঁলয়ে গেছে । আমার বিশ্বাস, তার জন্যও এপ্রা বোন অনুতাপ করতেন না। 

নিউইয়র্ক আভযষান এবং পরবতী পশ্চাদপসরণের পটভূমিকায় খন এই 
এই উপন্যাস লিখতে শুরু করলাম, আম জানতাম, আত সম্ঙর্পণে আমায় 

পথ চলতে হবে। এ ক্াহনীর কোন চরিন্ুই কাল্পনিক নয়। প্রতিটি নামের 
এক একাঁট লোক ছিলেন এবং কাঁহনীতে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, খোদ 
বিপ্লবেও অনুরুপ ভূমিকাই তাঁরা গ্রহণ করেছেন। আম তাঁদের বাঁচয়ে 

_ তুলবার চেস্টা করোছি। আজকের দিনে সেই বিস্মৃতপ্রায় যোদ্ধাদের বেনচে 
উবার প্রয়োজন দেখা 1দয়েছে। যে কাজ তাঁরা করে গেছেন, আবারও তেমাঁন 
কাজ করতে হবে। অন্যায়ের (বিরুদ্ধে, অশুভ শান্তর বিরুদ্ধে সমস্ত শুভ- 
বাঁদ্ধসম্পন্ন মান্ষের সংগ্রামে আবারও তদের যোগ দিতে হবে। কাজেই 
তাঁদের মুখে আমি এমন ভাষা দিয়েছি, যার কোন নজীর নেই। 

একথা আম জোর করে বলব যে, এই সব মান্ষের চরিত্র যথাসম্ভব 

যথাযথ রাখবার চেষ্টাই আম করোছি। অপ্রচলিত রূপ বদলে সুযোগ পেলেই 
তাঁদের কথার উদ্ধৃত বাবহার করোছ এবং অবস্থা বিশেষে যে সব কথা তাঁরা 
বলেছেন কিংবা ষে সব চিন্তা তাদের মনে দেখা দিয়েছে, নজীর না থাকলেও 
আম তা 'লাপবদ্ধ করেছি। এ সম্পর্কে বহু এতিহাঁসক রচনা আছে। 

বইয়ে উাল্লাখত কোন কোন ঘটনা যাঁদ এরীতহাঁসকদের সঙ্গে না মেলে, তবুও 
সেগুলো আঁম সত্য বলেই মনে কার। কছ্যাদন আগেও আমাদের বিপ্লব 

সম্পর্কে বহ্ ঘটনা যতটা সম্ভন চাপা দেবার যথাসাধা চেষ্টা করা হয়েছে। 

একশো বাট বছর সবহ্নে চাপা দেবার সূততত্র প্রয়াসের পর, সেই সব ঘটনা- 
 বলীর যাথাথ) যতটা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব, খাঁটি সতোর যতটা কাছাকাছি 

এগোনো যায়, একান্তিকভাবে সে চেচ্টা আম করোছি। ইচ্ছে করেই উপন্যাসের 

সঙ্গে কোন গ্রল্থ-পারিচিতি সংযোজ্না করলাম না। ভবে ওয়াশিংটনের 

ভবন সম্পর্চে ভাল-মন্দ অগুণাঁত বইয়ের কাছে আমার খণ অনস্বীকার্য । 

[াবশেষতঃ রুপার্ট হিউজেসের অপর্ব বইখানির কাছে আম অশেষ খণী। 

৭১ 










